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 היצמינא - ללחה םחול !שדח

 הבתכ ואר !בשחמ קחשמב טרס לש
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 תקתפרה :1.ג5סז (נחספ| !שדח

 !הגסל הלועפ

 ב
 קי יי

 ילארשיה החמומה ,רהזי תימע
 הנורחאל םגרת ,םידיקפת יקחשמל

 !רזוח ללחה ףולא :מבי
 'כט ברק :םידיקפת יקחשמ
 :םידיקפת יקחשמ

 ?םלוע דלונ ךיא
 אא :םידיקפת יקחשמ

 ?סקימוק הז המ =
 סוטיבוא :ףדמהמ ףלשנ
 /-1174ודו
 תודמול םע םידמול :מבי
 עסמו סירטט"רפוס :ףדמהמ ףלשנ
 םיבכוכ ןיב

 /17 - 885 ,!בורקב
 שימיב יליו :מבי

 ה'גנינ יבצ :ןטקה ךסמהמ רשיה

 םישדח םינוטפמיסו

 ?7\.5₪62ה םלועב שדח המ

 :ודנטנינ
 םישדחה םיקחשמה לכ

 ןמטאב :ודנטנינ
 הציפקב התוא קחש :ודנטנינ
 םייונמה עצבמב םיפוזה

 !םי-\/12. ולה
 הנש הרבע ךיא םתשגרה

 תא גגוח ו/[2 ןוחרי ?המילש
 עיגה אוה רשאכ ,ולש 127ה ןויליגה
 תדלוהה םוי דובכל !הנש ליגל
 תוקילדמ 17  תוצלוח 100 לירגנ
 תא ונמייק ,ךכל ףסונב .ויאדוק ןיב
 םייונמה ןיב םיסרפה תלרגה
 םי-:זש[2-ה תא ונעתפהו
 .םירשואמה

 רודמ ,בל םתמש חטבש ומכ
 13 ןוילגב .שפוחל אצי שדוחה וא?
 - םישדוחמ תוחוכב דודמה רוזחי
 והימ .םתרזעל םיקוקז ונא לבא
 ןיינעמש \א2[1 והז ?שדוחה 7
 ןיינעמ 12 התא םא .וילע אורקל
 ףרצו ךכ לע ונל בותכ ,דחוימב
 ,1409 .ד .ת ,שדוחה \א12) הנומת
 התא םג ילוא ,עדוי ימ (קרב ינב
 שדוחה 12 לש ותנומת .רחבית
 סרפל םג הכזי אוהו ןוחריב םסרפתת
 זא .וא/ז7 לכ לש ובל חמשיש ,האנ
 ?שדוחה \\12. תויהל הצור ימ

 שידקיש \א[? ר"דמ ונשקיב
 ךכ .רתוי בר ןמז ולש םי-ו\/[?-ל
 תולאשה לכ לע תונעל ונחלצה
 תונפהל חמשנ .שדוחה םתלאשש
 לא זא ,תופסונ תולאש םג וילא
 דירטמש אשונ לכ ולעהו ושייבתת
 םכל הנעי רוטקודה ...םכתא
 !החמשב

 םכל םיבייח ונחנא ,ףוסבלו
 התיהש הלבטב ...תולצנתה
 לש הבתכל ןורחאה ןוילגב תפרוצמ
 הלפנ 7 א[תאק אשונב טולומ ןרע
 ,םיד\\ 12 החילסו ןרע החילס .תועט
 .תנכדועמ הלבט אבה ןוילגב איבנו

 יקחשמ דציכ םכריכזהל
 תרחבנ ידי לע םיכרעומ בשחמה

 םה םינויצה ,ט/12 לש הכרעה שזה ר"ד
 :ןלהלכ 'כט-ברק קחשמה תאספוק תא
 ףא !תונקל וצור 4 ₪ תושדח בלשמ 'כט-ברק .(3911167166ת)

 | לש לא מו חול קחשמ ,םידיקפת קחשמ
 !וידעלב תויחל לכוי אל \\ 7 םיפיט 4 תא 0 קוחרה -- -

 קחשמ ,תונקל יאדכ - חול !6 דומעבש הבתכב םיטרפה ב
 .דואמ בוט 0/0

 רשפאו תונקל רשפא 8% סקימוק
 .וידעלב תויחל

 .ונבהא ךכ לכ אל - * % | | הקפה לוהינ * יקיק-ןב הני :תכרוע * ביבר דוד :להנמ | =
 יקל = רדס * רנימק ולוס :יפארג בוציע * ףארצ ליל :תועדומי
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 037-5794711 :'לט * קרב-ינב 1409 .ד.ת :יתכרעמ

 ותאצוה םויל םינוכנ ןותיעב םימסרפתמה םירצומה יריחמ
 .תועדומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה .דבלב

 תורחבומה םיעוצעצהו םיבטנחמה תויונחבו תויונח תוערב גיוטהנ

 03-5490720 49 בולוקוס ןורשה תמר ₪ 03-5288281 הטמל 5 רעש רטנס ףוגניזד ביבא לת ₪

 03-9300442 4 רבילהומ הוקת-חתפ ₪ 08-405808 53 םיסוריאה .רחוינק הנויצ סנ ₪ 052-911184 ןמצי'ו .ינורהא זנרמ אבס רפכ ₪
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 ללחה ףולא :םעפהו
 !תירבעב "

 לש ןושארה קלחה תא רכוז ימ
 לכה ?508 405 ,ללחה ףולא
 היהש - עשרה ףרוב רשאכ ליחתה
 קשנה ילכ תא הנב - זא רגובמ
 ,"הטעפהה ןרק" וז התיה .יפוסה
 םדא לכ תכפוהש רזייל תייומד ןרק
 .וב תעגופ איהש עגרב קוניתל
 טולשל ףרוב היה לוכי וז ןרק תרזעב
 .ץראה רודכבש תומואה לכב

 וז ןרקמ עגפנ ומצע סייא
 רשאכ ,ףרוב דגנ שאונ ברק ךלהמב
 ןרק .תושונאה תא ליצהל הסינ
 יתודלי רוציל ותוא הכפה הטעפהה
 תוחוכה לכ תא רסחש רטסקד םשב
 קר היה לוכיו סייא לש םידחוימה
 ותוא ריזחיש יארקא עויסל תווקל
 .םימעפל - תמדוקה ותרוצל

 ףאו תושעל לידגה עשרה ףרוב
 ,סייא לש ותרבח ,ילרבמיק תא ףטח
 ידכ ןמזה דגנ ץורימב לחה רטסקד
 ונמלוע תאו ילרבמיק תא ליצהל
 טעמכ ףרובב שגפ רשאכ .ולוכ
 לא ןווכל חילצה ףוסבל ךא - סבוה
 וטנפניא ןרק תא עשרה ףרוב
 .ספא ליגל וריזחהלו

 קחשמה ליחתמ וז הדוקנב
 .שדחה

 ףרוב לש ויערמ רבחש רבתסמ
 לש ורבד ישוע ,םינוג) עשרה
 וחכש אל (הטעפהה ןרק איצממ
 שי "םיער"ה ןיב וליפא .ותוא
 המישמ וממז םינוגה ...תונמאנ
 עצבל ידכ םהינומהב ועיפוהו הלפש
 הבוחה" תלטומ ךילע .התוא
 תא ליצהל לכות םאה :"השודקה
 ידימ ילרבמיק תא םגו ץראה רודכ
 ?םיעשרה םינוגה

 תרבח ידי לע בתכנ קחשמה
 ידי לע תירבעל םגרותו

 םיקחשמל המודב .סמייג-גאב
 הקיפרגה ,₪680ש50/ לש םירחאה
 יאדכ .רייוצמ טרס לש טושפ איה
 תא ,החילס) טרסה תא ליעפהל
 לילצה ./0/\ ךסמ לע (...קחשמה
 וניא ללכ קחשמהש ללכושמ ךכ לכ
 לש ימינפה ןופורקימב ךמות
 לוק יסיטרכב קר אלא בשחמה
 !םינוש

 1[ ללחה ףולא תא ליעפהל ןתינ
 ,תדלקמה ךותמ וא קיטסיו'ג תרזעב
 םיקחשממ הנוש קחשמה תרוצ ךא
 לכב תורישי טלוש ךניא .םירחא
 טלוש התא .סייא לש ויתולועפ
 .וביבס שחרתמל סייא לש תובוגתב

 ךילע היצמינאב הפצתש תעב
 עונל סייא לע ןוויכ הזיאל טילחהל
 תכבוסמ וז קחשמ תרוצ .גצה יבג לע
 תשרודו הב לגרומ וניאש ימל ידמל
 תעדל לכות אל :רתויב ןידע ןומזת
 תעציב םא ךסמה תמלשה רחאל דע
 רשאכ !תונוכנה תועונתה תא
 המ עדת ךסמה עוציב תא םילשת
 םחני אל הז ...תושעל ךילע היה
 לכ ,לזמה הברמל .תלשכנ םא ךתוא
 תויונמדזה שולש ךל רשפאמ קחשמ
 ... .(!תומל) לספיהל

 םינבצעמה םירבדה דחא
 בצמ רומשל רשפאש אוה קחשמב
 לבא .ךסמ קחשל תמייסש רחאל קר
 ליחתהל ךילע ?תגרהנ םא הרוק המ
 תחלצה םא .שדחמ קחשמה תא

 וג די ור יד קמ | ל קר ב צו

 לכותש ירה (!תומל ילבמ) רומשל
 הדוקנהמ קחשמה תא רזחשל
 .היוצרה

 לש הכרעהה תרחבנ הבשח המ
 הקימעמ הקידב ירחא ?שוק;
 הקיפרגהש תרחבנה הטילחה
 םה 2 ללחה ףולא לש לילצהו
 .הדועמ התאר איהש רתויב םיבוטה
 רחאל ואצמנ םיאבה םיפיטה
 :המ ןמז ךשמב וקחישש

 :הבוהצה תצלפמה ינרופיצב
 חורבל השוב אל וז !רהמ רהמ ץור
 עיגת רשאכ !חוכה ךל רמגנשכ
 רזייל חדקא ךידיב היהי בוש הילא
 .תנגוה תודדומתה רבכ וזו -

 !לפאה דצהמ ורהזיה
 ףולא תא רטסקד ןמזי ךיא
 ןועשב אצמנ ןורתפה ?ללחה
 !דיה

 השק קחשמ לש יללכה םוכיסה
 .תרגסמב ,ליגרכ ,עיפומ הז הפי ךא

 2 ללחה ףולא
 666.6 6 | :הקיפרג
 9 0 0 0 4 ;לוק
 .- :ףיכ

 אל םא ?ריחמה תא הווש
 ?ןמוקיפאל ילוא - וישכע

 6 6 6 6 | ?יללכ ןויצ

 = 5 דשקשכ



 :ברקה תיגולונכט
 חולה קחשמ אוה 'כט-ברק

 תירבעה ותסריג .רתויב ינכדעה

 והז .לירפא תארקל תויונחל עיגת

 םיקחשמ ךיא ...םידיקפת קחשמ םג
 ?חול לע םידיקפת קחשמ

 בצמה תשחמהל שמשמ חולה

 חולה לע .ברקה הדשב ינכדעה |

 'כמחול) םי'כמחולה תויומד תובצומ
 השולש ,םי'כמחול ינש ,דחא

 ןהו (המחלמ ...םי'כמחול
 וזב וז תוכמו תוגוסנ ,תומדקתמ

 .תוארוהה רפסבש םיללכל םאתהב

 אטבתמ םידיקפתה קחשמ

 המחולה .םחול דצ לכ הב ךרדב |
 םירכוז) םירשעה האמב בטיה העוטנ

 ךות רמגית איה ?םירשעה האמה תא
 והכלהמב ונדלונ ונלוכ לבא ,רושע

 תכרעמה ךותמ היללכ תא תבאושו
 ךותמ ,רמולכ) ונמזב תיטילופה

 טילש םוקמב .(םויכ הקיטילופה
 םיקפסמ קחשמ טילש וא ךובמ
 תרגסמה תא םיטרופמה םיקוחה

 םינקחשה םילוכי ךכ .קחשמל
 בצוי ןכיה :היגטרטסאב דקמתהל
 ילכ לכ השעי המ ?המחלמ ילכ לכ

 ברקב חותפל יאדכ םאה ?ורותב

 תוחוכה תא ףוסאל וא ףסאמ
 ?תיזחב הננגמה תא ריבגהלו

 הרוצב םילהונמ תוברקה

 הבשחמה ללגב ראשה ןיב ,תרדוסמ
 תומד לכ .אשונל השדקוהש הברה
 לכ לש העונתו המחול ילכ לכו

 .תודחוימ תואלבטב םיפוממ תומד
 דרויש) חוכ שרוד ךלהמ לכ
 תא הלעמו (חוכה תודוקנמ

 איה םגש) הלעפהה תרוטרפמט
 קזנ לכ .(ךלהמה ףוסב תדעותמ
 לע העיגפ יזוחאב אטבתמ םרגנש

 וזכ העיגפ לכו עגפנה רביאה

 לע שארמ העודי הרוצב העיפשמ
 .'כמחולה לש תוליעפה לולכמ

 העודי תירשפאה העונתה וליפא
 .הרוטרפמטהו חוכב הלועו שארמ

 תישארמ םיכשמנ תוברקה '
 קחמנ םידדצה דחאש דעו קחשמה
 זאו .חצנמ - דרושש ימ .חולהמ

 שדחמ תויומדה תא ביצהל רשפא
 .שדחמ לכה ליחתהלו ןהיתומוקמב
 !תרזוח הירוטסיהה :יתובר

 רהזי תימע תאמ
 .עוצעצ קר םה םיקירטובורה

 31-ה האמב .המחלמב רבודמ ןאכ
 םיבכוכ-תדוגא ישונאה ןימה םיקה
 שמש-תוכרעמב בשייתהו הרידא
 30 דע לש קחרמב תושדח
 תעכ ךא .ונלש שמשהמ רוא-תונש
 ,דרמתה אבצה ,הדוגאה הטטומתה
 תומחלנ םישדחה תומלועה יבג לעו
 ,תורידא ברק תונוכמ וזב וז
 וחתפתהש םישייואמ םיטובור
 םינש תואמ הרשע-שולש ךשמב
 דייוצמ טובור לכ .ןוירש תוברק לש
 םיליטו םיחתות םירזיילב
 ריע דימשהל ידכ םיקיפסמה
 ידיב ןותנ הזה חוכה לכו ,המלש
 .דחא סייט

 .םתא הז - םיסייטהו
 קחשמ ירוחאמש רופיסה והז

 רוציקב וא ,ברקה תייגולונכט
 עיגמה ,(31 1.1019 'כט"ברק
 ,ץראב םיקחשמה תויונחל תעכ
 הסכמ הז קחשמ .ירבעה ומוגרתב
 אוה :םיקחשמ יגוס לש המלש תשק

]₪]- 

 בי עא דל ב

 ו ב
- \ "4 1 1 
 0 ג -
 5 ג - א

 ו-7 | ,יתיב בשחמ-קחשמ תרוצב עיפומ
 וא חול יבג לע המחלמ-קחשמ
 ,קחשמ"תונוכמ וליפאו ,ינדיתע םידיקפת-קחשמ ,לוח" תונחלוש
 שמתשמ םהבש םירוטלומיסהמ תוחפ אל תומכחותמה
 'כטדברק קחשמ לש בשחוממ זכרמ אשונב הבתכ .ריוואה-ליח
 .םיישדוח ינפל ,זיוו לש 10 ןויליגב העיפוה

 הטושפ הבושתה ?לארשיב ןאכ ,תושעל םילוכי ונחנא המו
 תונהל לכונ ,םימכחותמה םירוטלומיסה ץראל ועיגיש דע :דואמ
 .תורתונה ויתורוצ תשולשב קחשמהמ

 .םיטובורה תמחלמ - 'כט-ברק הספוקה תויונחל עיגת הליחת
 הטושפ תרבוחב יסיסבה קחשמה יקוח לכ תא הליכמ וז הספוק
 הספוקב .31-ה האמה תפוקתב םוקיה לש רואית םג תללוכה
 ,קחשמב קחשל תנמ לע םישורדה םיטירפה ראש לכ םג םילולכ
 טרפמ איה רותב האבה תרבוחה .המיחלה ירוזיא לש תופמ ןוגכ
 תוברקכמ לש םיבר םיגוס דוע םיעיפומ הבו 2725-ינכט
 לש ברקה הדשל םיינייפואה תיחשמ ילכ דועו (ברק-יטובור)
 ,םיקוסמ ,ללח-תוניפסו תוניפס ,םיסוטמ ,םיקנט ןוגכ ,2725 תנש
 .תוללוצו תופחר

 הספוקבש םיקוחל ןוויגו קמוע ףיסוהל לכוי תרבוחבש עדימה
 .תיסיסבה

 לע ריבסמ 'כמחול - אות \אאוסא םידיקפתה-קחשמ
 ביחרהל םכל רשפאמו ,ברק טובורב גהונה הנוכמה-םחול לש וייח
 בורקב .אלמ םידיקפת-קחשמל ותוא ךופהלו קחשמה ףקיה תא
 שמח לע עדימ תוללוכה תורבוחה םג תירבעב ועיפוי
 (31-ה האמב םוקיב תוטלושה תומצעמה ןהש) שרויה" תוחפשמ
 תוחפשמה תוקיסעמ םתואש םימכחותמה ברחה-יריכש לעו
 'כט-ברק תפוסא רפסה .םירידסה תואבצל תפסותכ

 ....האשקו(הש- -=-

 ?'כט-ברקב קחשמ ימ
 ידמל שדח ןיידע קחשמה

 הכרע \א17 תכרעמ ךא ,לארשיב
 קחשמ ימ תולגל ידכ םירוריב
 םג ועיתפה תואצותה .ב"הראב
 .ונתוא

 'כט-ברק ינקחשש רבתסמ
 םייניצר םישנא תויהל םיטונ
 תועשל יניצר יוליב םישפחמה
 םישקונה םיקוחה .םהלש יאנפה
 הריתומ 'כט-ברק לש תיסחי

 םג םיבייחמ ךא ןוימידל םוקמ |
 תיתואיצמ תרגסמל תויצ

 .החושק
 דעו 12 ליגמ םה םינקחשה

 הייטנ הנשי רשאכ ,םיעברא
 םייאבצ םיסרוקב קחשל הקזח
 דוקיפ וליפאו םיניצק סרוקו
 | ילעב לש תורובח ברקבו (הטמו
 .עוצקמ

 ונניא ?לארשיב קחשי ימ
 חמשי \ש/12 .ןיידע םיעדוי
 ידוגיא לש םהיתורוק לע עומשל
 !ץראב םינקחש

 ה לא טבמ
 ו הדו 1.שדש6₪ סאות תוטא|
 םיקוח ףיסומו ברקה הדש תא לידגמ
 ,ריוואב ,ללחב המחולל םיעגונה
 .יונב ינוריע חטשבו ,םיב

 "םחולה" תרדיסמ האירקה ירפס
 ,קחשמבש ןיינעל םה םג םיפיסומ

 שי חוכ הברה"

 "הלאה םירבדל |

 אוה יטרדנטס 'כט-ברק
 םוינטיט דלש .עוצעצ אל תמאב
 ינפב ההובג תודימע ול קינעמ
 שגרתהל תולולעש תורצה בור
 םיקחמ ןוליינ ירירשו םויכ וילע
 ךא - ישונאה ףוגה תולועפ תא
 .םינומ תורשע וילע םילוע

 .הברה ונל שי ?אמגוד םיצור
 לוכי (רטמ 12 והבוגש) 'כט-ברק
 תרזעב רטמ 90 הבוג דע ץופקל
 לגוסמ אוה .םח ריווא ינוליס
 תופושח םיידיב תיאשמ ץוחמל
 .- תיב לע תונידעב ךורדלו
 .דימ טטומתיש

 'כט-ברק ,ךכב יד אל םא
 ישומיש בר רזייל אשונ עצוממ
 הדלפ רטמיטנס 10 בקנל לוכיש
 תא לסחל וא ,תוינש שולש ךות |

 ביבא-לתב שמח וקל רותה
 .תולק התואב

 !םתא ךבתסהל אל ףידע

 הנומת ארוקל םינתונ םהש ךכב
 וב ידיתעה םלועה לע "תיתימא"

 בשחמה-יקחשמ .קחשמה שחרתמ
 םה 'כט-ברק לש םייתיבה
 םהל עיגמ ןכלו ,אילפהל םימכחותמ
 הבתכב ,טרופמב םהילע רבדנש
 .האבה

 קחשמה עיפוה תירבה- תוצראב
 רבכ קחשמב ןמזה .'87 תנשב רבכ
 ,3085 תנשל 2725 תנשמ םש עיגה
 ושחרתה םינושו םיבר תוערואמו
 ןתוא ךשמב 'כט-ברק תומלועב
 קחשמה עיגה לארשיל .םינש תואמ
 וב םיאצמנ ןיידע ונאו ,וישכע קר
 ,287ה האמה לש םירשעה תונשב

 - ולש תינדיתעה הירוטסיהה ללוכ - קחשמה חותיפש ינפמ ךא
 הברה ריהמ בצקב וב םדקתהל םילוכי ונא ,ונרובע השענ רבכ

 .םיאקירמאה םיאצמנ הב הנשל עיגנ רצק ןמז ךות .רתוי

 דספהה וא ןוחצינהו ,המוציעב המחלמה .ןאכ רבכ דיתעה
 ,םכלש ברקה-תונוכמל וסנכיתש ןמזה עיגה .םכב קר םייולת
 .ביואה דגנ יגולונכט-ברקל ואצתו

 יאשונב הצרמ רהזי תימע
 .ל"הצ תרגסמב המחלמ יקחשמ
 תונוכמ תסדנה דמול םג אוה
 היהו ,הפיח ,ןוינכטב הקיטובורו
 יקחשמ לש םימגרתמה ינושארמ
 המחלמ - יקחשמו םידיקפת -
 .לארשיב
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 טולומ ןרע תאמ
 םידיקפתה יקחשמ ינקחש בור

 םלועה לש ותובישחל םיעדומ
 ןתונ םלועה .םינקתפרהל ביבסמש
 רבעה תא הלגמ ,קחשמל עקר
 םהב םיעזגו תויוברת וליא ראתמו
 .ןקחש לכ לקתיהל לולע

 בתכ ואז? לש 107ו 9 תונוילגב
 לש םינושה תומלועה לע ירפ עבג
 אשונב תורפס שוכרל רשפא .8
 ךכב םלוא ,םינכומ תומלוע
 .אשונה תא ריכהל םתלחתה
 םתוא ןיינעמש םלועה םא ,אמגודל
 ךילע "תוחכשנ תוכלממ" םלוע אוה
 םיפלאה" תא ורובע שוכרל
 דועו תוצלפמה ןדגוא תא ,"םילפאה
 דחוימב ןייצל ןתינ .םינוש םירזע
 לודגה תוצלפמה ןדגוא תא
 ,ןוקרדה חמור" םלוע לש טרופמהו
 םג רשפא ?םירפסה תא םתארק)
 ,קנע רסלק והז .(קחשמה תא קחשל
 קחשל הצורש ימ רובע ינויח אוהו
 תשיכר .ותכלהכ ןוקרדה חמור תא
 האצוהל ךופהל הלולע םירזעה לכ
 תא ףילחהל וליפא הלולעש ,הדבכנ
 ?םישוע המ זא .תואקתפרהה תשיכר

 לש 11 ןוילגב םתארקש יפכ
 בהוא הלעמ םותחה ,הז ןותיע
 לש םידיקפתה קחשמ תא דחוימב
 תכרעמ .(א[תא ₪ המדאה זכרמ
 םלועה תא תללוכ וז םיקחשמ
 תא תשמשמה תיסיסבה הדיחיב
 תומלוע םג םימייק .םינקחשה
 לש) "םיללצה םלוע" תמגודכ
 טסב ללוכו (םידיקפתה ףשא קחשמ
 תופסות ,םלועה רואית תא דיחי
 .תוצלפמו

 רוב רעפת וז השיכר םג לבא
 רתי .עצוממה ןקחשה לש וביצקתב

 הרוצב םלועה תא ריכהל םיצור םיכובמה יטילש בור ,ןכ לע
 .תכל יקיחרמ םייוניש וב תושעל םיישפוח תויהלו הקימעמ
 שדוק תמחלמ הירוטסיהה ךות לא רבחל מ"הש הצור םימעפל
 לולע מ"השה רכומ םלועב לבא ...תוירפמיא שולש הלסיחש
 תבלתשמ הניאש תפסות תללוכש הקתפרה לומ ומצע תא אוצמל
 .השע אוהש םיישיאה םייונישה םע

 .ךלשמ םלוע ןכה :הפורתה
 :תורוקמ השולשב טוריפב תרבסומ תומלוע תנכה
 לש הממשב תודרשיהה ךירדמ לש הנושארה האצוהה .1

 .(םינפסאל טירפ והז םויכ) ד"וממ
 האצוה ,ד"וממ לש תובמוקטקה ךירדמו םלועל תוצע .2

 בותכש הווהמו וז היגוסב קסוע רפסה לש ןורחאה וקלח) הינש
 .(הממשב תודרשיהה ךירדמ לש

 קחשמהמ קלח הווהמה ,םידיקפתה ףשא לש םלועה קוח .3
 .ומצע

 .רתויב טרופמה ךירדמה אוה םלועה קוח
 ?םלוע םינוב דציכ

 וב םוקיה תודוסי תא לוקש ,תישאר .םיבלשב תאז םישוע
 אוה בכוכ הזיא ביבס ?וב םיטלושה םילאה םהימ .םלועה אצמנ
 םילאה ?םלועל םיחרי המכ ?בכוכהמ קחרמ הזיאב ?בבותסי
 םינימאממ םינהנה הלא םה דחוימב הבר בל תמושת םישרודה

 הפמ רוציל ךילע ינשה בלשב
 תא רייצ .םלועה לש תיללכ
 .םיסוניקואהמ םתוא דרפהו תושביה
 ,דע תורעיו םילודג תורהנ הוותה
 בוצחו (הרהסה ומכ) תוירבדמ ןמס
 .(שי םא) םידרויפה תא

 תירקיעה תשביה תא רחב תעכ
 תרחב םא .הלש תטרופמ הפמ רייצו
 לכות (הילרטסוא ומכ) הנטק תשבי
 םא .ומצע ינפב טרפ לכ ראתל
 תבשוימו הלודג תירקיעה תשביה
 יאדווב הצרת הפוריא-היסא ומכ
 םייפיצפס םיקלחל סחייתהל
 תשביה רתי תא ריאשהלו טוריפב
 .תוחפ טרופמ בצמב

 ילעב וליא טילחהל ךילע תעכ
 וזיאו םלועה תא םיסלכאמ םייח
 ןתינ ,ןורקיעכ .וב תאצמנ הייחמצ
 םלועב םיחמוצש םיחמצה יכ חינהל
 אצמומה םלועב םג םיחמוצ ונלש
 ינפ לע םישחורה םייחה םגשו
 דבלמ - ונלשמ םינוש םניא םלועה
 .רצויה לש תוירוקמ תופסות רפסמ

 םימקוממ ןכיה טילחהל ךילע
 םלועה לש םידחוימה םייחה ילעב
 תאו םילקאה תא ןובשחב חק .ךלש
 .םהילע םידוהאה הייחמה תביבס

 המ לכב ונקסעש רחאל
 תא ףיסוהל ןמזה עיגה ,ביבסמש
 ,ךלש םלועל םייתוברתה םיעזגה
 תוהמ לַע טילחתש רחאל דימ
 טילחהל ךילע .המצע תוברתה
 םיעזגהמ דחא לכ אשונב תוטלחה
 :ומצע ינפב

 םאה ?תוברתה תמר יהמ
 ינכוש וא םידוונ םה רוזיאב םישנאה
 ?םידייצ וא םיאלקח ?עבק

 יהמ ?םילבוקמה םיגהנמה םהמ
 םלועה תא איבה המ ?תטלשה תדה
 שולש רוזשל שי ?יחכונה ובצמל
 ,דחא הנעמ ידכל הלא תובושת

 עיפשמ םימרוגהמ דחא לכש םושמ
 .םירחאה ינש לע

 יזכרמ םימקוממ ןכיה
 םה דציכ ?םלדוג המ ?היסולכואה
 ?םלועב םידקפתמ

 המ ?תודמעמה הנבמ והמ
 לש ודיקפת המ ?םהיניב םילדבהה
 ?דמעמ לכ

 דציכ ?םיינידמה תולובגה םהמ
 ?הלא תולובג ורצונ

 ?הנידמ לכב רטשמה והמ
 ,היכראנא ...יפוסניא רחבמה
 ...הרוטטקיד ,הכולמ ,היטרקומד
 םה ףוס ףוס) תוחרזאה ירפסב ןייע
 (!ישומיש והשמב םירזוע

 הכורכ הנורחאה הטלחהה
 המ ?המ רציימ ימ .םלועה תלכלכב
 המו רקי המ ?אבוימ המ ?ימל רכמנ
 ?םיסימ הבוג ימ ?לוז

 ףיסוהלו הפמל רוזחל לכות תעכ
 רחסמ יביתנ ,תורייע ,םירפכ ,םירע
 לכ לש הריב ירַעו (השביבו םיב)
 .הנידמ

 ךילע ,יפרגואיגה בלשה רחאל
 לש םימסקה תכרעמ תא תונבל
 תאצמנ ךכל הבוט אמגוד .ךמלוע
 ארק :ןוקרדה חמור יקחשמ תרדסב
 םירדתסמ דציכ תולגל ידכ םתוא
 תטיש ,םמצע ןיבל םניב םינהוכה
 תועפותה ,םש הגוהנה םירדסמה
 ייחב לוקיש תווהמה תומוסקה
 .םינקתפרהה לש םוי-םויה

 תארבש םלועב קחשמה ךלהמב
 הנתשי אוה ,םיטרפ ול ופסוותי
 .תואיצמו קמוע לבקיו בחרתיו
 רתויב םיחלצומה תומלועה
 םלועה .ןמז ךרואל םיחתופמ
 ילש םיקחשמה תרדס רובע יתינבש
 םינש שולשכ ינפל וכרד ליחתה
 הכורא הירוטסיה ול שי םויהו
 (ץראה רודכ לש וז ומכ טעמכ)
 תומיהדמ תואקתפרה וב ושחרתהו
 .שממ

 הצרת אל םלוע תרציש רחאל
 ותוא חתפל ךשמה .ותוא בוזעל
 תומכ לש העקשה רחאל) ףוסבלו
 רתוי בוט ךמלוע היהי (המוצע ןמז
 !םייונקה תומלועהמ

 עומשל הצור \/1? תכרעמ
 ךובמ יטילש ורציש תומלוע לע

 ט/[77ב םסרפל חמשנ ,םייניצר |
 תירוטסיה הריקסו םיטרפה תא
 .ןבל-לוחכ ,םידחוימ תומלוע לש
 !ונל ובתכ

 תוחכשנ |

 םיבלש העבשב הפמ רויצ

 :.םילודגה םימגאהו םייאה תאו תשביח לש ףוחה יווק תא רייצ

 .תולודגה םירהה תוארשרש תאו םילודגה םירהה תא םקמל ןכיה טלתחה 1

 .וינוושמ !יפורט :יטקרא) תשביה לש ימילקאה רוזיאה תא ןייצ

 תורהנ) רויצבש יפרגואיגה ןויגיהה לע רומשל בושח .םילחנהו תורהנה תא רייצ זץ

 .(םיה לא רבד לש ופוסב סיווקנו רתוי םיכומנל םיהובג תומוקממ םימרוז

 ..םילחנו תורהנ דיל תוירבדמ ואצמיי אל ללכ ךרדב .תשביה יבחרב תוירבדמ םקמ

 םוחתמ אוה סא דחוימב - ינויגה רבסה ךכל ןת ,תוירבדמ םש שי ןכא םא לבא

 !היזטנפה

 אל סה !םיצעה תא תוקשהל בייח והשימ .םיחיחצ סניאש םירוזיאב תורעי לותש זז

 .םימח יווקממ דואמ קחרתהל ולכוי

 .המודכו בשע תוברע ,תועבג ,תוציב םקמ .םיינשמ םיטרפ לש םנמז עיגה

 .הפמה טוטרש םלשוה ךכבו

 ,א0 ירצומ תא תורכומה תויונחב םיאבה תומלועה תא גישהל לוכי םלוע תונבל הצור אלש ימ

 .םידיקפתה ףשאו \כאכ

 | -- גישהל רשפא
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 תמאב הרוק הז ךיא |

 רדנסכלא דודו םורמ זוע תאמ
 ?08א0כ םיקחשמ ללכב המל

 ףאל ןיא םירועישה תא !דואמ טושפ
 הזיא ךל ןיאש דעו תושעל חוכ דחא
 בשחמב לוק סיטרכ םע \/(2/\-רפוס
 .ותיא תושעל המ ללכב ךל ןיא
 דנדנל םיקיספמ אל םיחאהו םירוהה
 םולכ ןיא היזיולטבו םיירהצה ירחא
 רבחל םיכלוה ,הרירב ןיאש ךכ -
 םיאיצומו םישנא המכ םישגפנו
 ..םיקחשמו םירפסו תויבוק
 2-בו ...םיקחשמו ...םיקחשמו
 םע ,הפק תוסוכ 6 ירחא ,הלילב
 א המכ דוע םעו תומוצע םייניע
 םיכלוה ,קליח ןצמקה מ"השהש
 לש השגרהב רקובב תרחמל .התיבה
 .העיצפ ירחא םימחול

 ךכל תיתימאה הביסה לבא
 ונא :איה כ8אןכ םיקחשמ ונאש
 ליגרה םלועהמ קתנתהל םיצור
 תוחפל - רחא םלועב םייח ןיימדלו
 קחשמ .תוטעמ תועש ךשמב
 :היזטנפה תא םישגמ םידיקפתה
 ןוימידה תא איבמ אוה
 לא ונלש עורפה
 .תואיצמה

 קאכ%אכ קחשמב
 םיקחשמ (א64] 08כ)
 תויומדה תא םינקחשה
 םיכפוה םה .תמאב םהלש
 תויומדל םמצע
 םלועה םגו תויטסטנפ
 .הזכ ךפוה םתוא בבוסה

 םינש הנומשכ ינפל
 קחשמ ץראב ךרענ
 רפסמ ןושארה ₪28:כחה
 ףויס ודמלש םירבח
 ריוואב ןמאתהל וטילחה
 8 כ ינקחשכ .חותפה
 םיפייסה ויטלחה םיקיתו
 היזטנפה םע ףייסה תא בלשל
 "ןומטמה תא אצמ" יקחשמ ןגראלו
 ףיסוהל ידכ .םינוש תוברק ללוכ
 איצמהל טלחוה קחשמל םיפתתשמ
 התוחפ ןוכיס תמר ילעב המיחל ילכ
 תוברח לע םיגופס ובכרוה ךכו
 םייאלכ-ינב ...קיטסלפמ םינזרגו
 ינקחש תא םויה דע םישמשמ הלא
 .אאוכ

 ₪08 ינקחש וברתה ןמזה םע
 .השאו שיא 2007כ םויכ םינומ םהו
 רידסהל ידכ ורדגוה םידחוימ םיקוח
 .םינומטמה תאיצמ תאו תוברקה תא

 6% |[(כ

 -ש--חה

 לכב השעמל םייקו םלועה ראשל לארשימ טשפתה א-ה
 ההובגה המרב העודי לארשי ךא ,כ8.כ םג םיקחשמ וב רתא
 קחשמה יקוחב םיקבד םילארשיה םינקחשה .הלש ₪28:27ה לש
 ומכ אלש .רשפאה לככ ,יתואיצמ םידיקפת קחשמ לע םידיפקמו
 שפחמש ,"טפוש" לש דיקפת לארשיב ןיא ,םלועה ראשב
 .םהב ןתינש ןומאה תא םיקידצמ ונצראב םינקחשה ."םיאמר"
 ?יסופיט קחשמב הרוק המ

 חרבש ראונה דשה רחא דוצמ שחרתמ ,אלמ חריהשכ ,הלילב
 הציבל רבעמש לפאה רעיה יצא ןיב אבחתמ דשה .לואשהמ
 ...לפרע הסוכמה

 הכרד תסלפמ (בנגו ןהוכ ,םימחול ינש) םינקתפרה תצובק
 .קוחרמ רוא בנגה האור עתפל .דשה רחא הישופיחב ,רעיב
 דצל בשויה ינוהמת ןקז הלגמו רואה רוקמ לא תברקתמ הרובחה
 עגונב ותוא רקחתלו ןקזה לא רבדל םיסנמ םימחולה .תנורודמ
 תמועל .רבד ךכ לע עדוי וניא אוה ךא דשה לש אובחמה םוקמל

 המוסק ברח תרזעב קר דשה תא גורהל ןתינש עדוי אוה ,תאז
 תליגמ םסוקל רסומו ויפתכב ךשומ אוה ?ברחה ןכיה .תדחוימ
 .ףושיכ תרזעב קר הליגמה תא חנעפל ןתינ .םסק

 רוגאל ידכ אשדה תוברע הצקבש קדנופה לא תרזוח הצובקה
 .המוסקה הליגמה לש הנקנק לע תוהתל ידכ םגו - חונלו חוכ
 .םימסקה בתכ תא חנעפל הרובחל רזוע קדנופב בשויש ןטייפ
 ידגא רצואל הליגמה ןיב תרשקמ הנשי הדגאש םהל רפסמ אוה
 טילחמ ןטייפה .םינש ינפל םסוק ידי לע הציבב אבחוהש
 .היתואקתפרהב הצובקה לא ףרטצהל

 תדעוצו החונמ תועש המכ רחאל קדנופהמ תאצוי הצובקה
 דעוצ ,םייובחה םיליבשה תא ריכמה ,ןטייפה .הציבה רבע לא
 םלומ רעפנ תוינפה תחא רחאל .וירחא - הרבחה ראשו שארב
 רבעמ רתסומ רצואהש עמשש רפסמ ןטייפהו הרעמ לש חתפ

 תכלוהו תסנכנ הרובחה .חתפל
 .תורעמ לש ךובמ ךותב

 רשאכו תכלוהו תכלוה הרובחה
 הכרד תא הדביאש הטילחמ איה
 הירוחאמש תידוס תלד בנגה אצומ
 םימחולה .הדבכ ןבא הסוכמה ךוכ
 אלל ךא - ןבאה תא זיזהל םיסנמ
 !םסוקה לש ותעש עיגה .החלצה
 הרוחא זוזל םלוכ לע דקופ אוה
 ןבאהו :הצירפה םסק תא ליטמו
 היתחתמ תפשוחו המוקממ תקתינ
 .הבית

 לוענמ תא חותפל הסנמ בנגה
 .ישוק לכ אלל חילצמו הביתה
 ץרופ הסכמה תא םירמ אוהשכ
 המדרתל לפונ אוהו ןבל ןנע הכותמ
 הביתב םילגמ וירבח .הקומע
 םימסק ייוקיש ,ףסכו בהז תועבטמ
 איה-איה - תבהזומה ברחה תאו
 .ושפיחש המוסקה ברחה

 שפחל רעיה לא הרזח םכרדב
 תרובחב םילקתנ םה דשה תא
 היינשה הרובחה .תרחא םינקתפרה
 םיטילחמו תבהזומה ברחה תא האור
 תא םהמ בונגלו ונירבח תא ףוקתל
 ינפל דימ ,ןורחאה עגרב .רצואה
 תא ספות הפיקתמה הרובחה שארש

 םסק םסוקה ליטמ ,ברחה
 .םינפקותה תא איפקמה
 תא תררוג הרובחה
 תריזמ קחרה היעוצפ

 שחרתמ רופיסה לכ
 .ק0ןכ-ה םלועב תמאב
 ומלוג דשהו ןקזה ,ןטייפה
 םינקחש ידי לע
 וקחישש ,"ונלשמ"
 םינקחשל ונקהש תויומד
 תויהל" לש השגרהה תא
 ."היזטנפה ךותב

 תוברח ןודעומ
 רוציל ידכ דסונ םיפשכו
 היזטנפה תריווא תא
 ןודעומה .םינקחשה ביבס

 תורצוא ןמוט ,תומישמה תא ןגראמ
 ינקחש ביצמ ,(ואצמיי םהש הווקמו)
 הצורש ימ לכ תא ןימזמו רזע
 .ףרטצהל

 ןימזמ םיפשכו תוברח ןודעומ
 םדא לכ םיאבה 88.2 יקחשמל
 תחקל הצורש ,הלעמו 16 וליגש
 רשק ורצ .המוסקה תוליעפב קלח
 רסמלט אתב ןודעומה םע
 אתב וא (0209 הביתו 1
 .הננער ,867 ראוד

 ןושארה קחשמה - רהמל יאדכ
 !םימשגה תנוע םותב םייקתי

 . . ..יופיר תורטמל ברקה

 וש"

 רוצ-ןב ףחש תאמ הריקס

 קוסענ אל וז הבתכב
 םישנא וא םימחול ,םינוקרדב
 תודדוחמ םיינזוא םע םינטק
 לע רפסנ אל .רשוע םישפחמש
 16 ילעב םישידח בשחמ יקחשמ
 םפושמו ןטק ברברשו טייב הגמ
 וא םייפנכ םע םיבצ לע ץפוקש
 לא לבקמ םגו) תוכלהמ תוירטפ
 איבנ וז הבתכב .( ...תודוקנ הז
 תואקתפרה לש רחא גוס םכל
 !סקימוק :ןוימידו

 .ולאשת "!?םקימוק"
 המ ?ןוימידו תואקתפרה"
 "?רשקה

 רשקה תא ריבסהל ידכ
 .הלחתההמ :לקה קלחהמ ליחתנ

 הנוכמה תורפסה גוס
 :םיקלח ינשל קלחתמ סקימוק
 ,(רתוי קיתווהו) לילקה קלחה
 ךויח תולעהלו קיחצהל דעונש
 .דבכה קלחהו ,םכינפ לע

 ועיפוה םיכייוחמה סקימוקה
 לש םיימויה םינותיעב הנושארל
 וללכ בורל .תמדוקה האמה ףוס
 רצק רופיס הלא סקימוק
 חתפתה ןמזה ךשמב .קיחצמו
 לביקו עבצ ספת ,הז סקימוק גוס
 םיאשונ םע דדומתהל רושיא
 ,הקיטילופ :רתויב םינווגמ
 דחיימה .המודכו םישנא ,הרבח
 םיווקה אוה הלאכ םיסקימוק
 םישנאה תויומדו םיטושפה
 ,םילוגע םיפא :"תוישונא אל"ה
 םידמימ ילעב שארו םייניע
 רתיל םימיאתמ םניאש םייקנע
 יאפופ ,דליפרג .המודכו ףוגה
 ינסיד טלוו תויומדו
 תואמגוד םלוכ םיווהמ
 .הז סקימוק גוסל

 ,דבכה ,ינשה גוסה
 גוסהמ תוחפ אל עורפ
 דלונ הז גוס .ןושארה
 תוגש תליחתב
 וז האמ לש םישולשה
 סקימוקה תא ללוכו

 ,רתוי תיתואיצמ הרוצב תורייוצמ תויומדה .רתוי םייתואיצמה
 םיאשונב םיתיעל םיקסוע םהו ,םינוכנה םידמימה תשגדה ךות
 ןדש ,(א!גוגטפ) "םירבכע" אוה הז ןונגסב רתויב רכומה .םיבאוכ
 ,האושה אשונב

 תורבוח ןתוא ןיררוע אלל םיטלוש סקימוקה חטשב
 תויומד .לע תוחוכ ילעב םישנא לש םהירופיס תא תוללוגמה
 אלש תושובלת תושבול ,ףועל דציכ דימת טעמכ תועדוי הלא
 גוסהמ תואקתפרה תורבועו תילמרונ תונח םושב תורכמנ
 - = .יתרגש-יתלבה

 .הז גוסמ סקימוקב תדקמתמ וז הבתכ
 םע ,(תונורחאה םינשה רשעל ןווכתמ ינאו) הנורחאל

 סקימוק ושלפ ,םידיקפתה יקחשמו בשחמה יקחשמ תוחתפתה
 שיא בוכיכב תויומד יקחשמ םויק אוצמל ןתינ .הז םוחתל םג
 .דועו הדלפה שיא ,קנעה 111 .א ,שיבכעה

 תשרב וליפא הלא םיקחשמ אוצמל ןתינ יל עודיה לככ
 ימאות רובע) בשחמ יקחשמ ואצי רבכ ,ןכ לע רתי .גאב תויונח
 קחשמ ב"הראב אצי הנורחאל .הלא םירוביגב םיקסועש (--ה
 .השדחה 580. תכרעמל שיבכעה שיא תולילע לע

 ידי לע ושענש םיטרסה תא ןאכ תונמל וליפא רשפא יא
 ,(םיטרס 4) ןמ-רפוס :סוריה-רפוסה ,סקימוקה לש לעה ירוביג
 ,בוט ונג ףלטעה שיא ,יסיירט קיד ,(דז6 טחוגה6מ שינעמה
 .ריטקור וליפאו (ןמטאב

 םג ובתכנ ,סקימוק תויומד לע םיטרס ושענש הדימ התואב
 תויומד לע סקימוק תורבוח
 תורבוחה ובתכנ םיתיעל .םיטרסהמ
 םיכסמל אציש חילצמ טרס יפ לע
 (טרסה לש "ץומיא" הנוכמ וז תרבוח)
 סקימוקה תרבח תמסרפמ םיתיעלו
 רופיסהש רחאל םג ,תופסונ תורבוח
 הלא םירקמב .ולוכ הצומ טירסתבש
 רובע דחוימב םירופיס םיבתכנ
 םיכישממ םימעפלו - תורבוחה
 תואמ ףא וא תורשע ךשמב םיבתכנו
 !םיכשמה

 ידי לע ץומיאל וכזש םיטרסה ןיב
 תורבח
 תוחילש" תא אצמנ סקימוקה
 "ףרוטה" ,(ד6זזחוחגוס) "תינלטק
 "ינימשה עסונה" תא םגו (6ו0

 הבתכנש סקימוקה תרדס .(/\1ו6ח8)
 "םיבכוכה תמחלמ" יטרס תובקעב
 תורבוח 100 לעמ הדרש (81(5 \\'גזפ)
 וז הפוקתב ,בגאו - הקספוהש ינפל
 שדח רופיס ב"הראב הרבח תמסרפמ

 ?ס קימוק הוז

 רופיס - םיבכוכה תמחלמ לע
 יוטנ דועו ,םיקלח העבראב
 !לוחכמה

 תרכומו תמסרופמ הרדס
 יםיבכוכ ןיב עסמ* איה
 וז היזיולט תרדס .(5ז8ז 1160
 .הלשמ סקימוק תרדסל םג התכז
 קספוה זאמ הנש 20-כ רחאל
 6"כ ורשענ הרדסה רודיש
 תויומדה יפ לע םיטרס
 ישישה טרסה) הב תועיפומה
 .(ב"הראב הלא םימיב ןרקומ
 ראשיהל הצלאנ סקימוקה תרבח
 הבליש ןכלו הלילעה וקל הנמאנ
 ירופיס ןיב םיטרסה תולילע תא
 .הלש תורבוחה

 רפסמ ושידקה השעמל
 לש תורדס רפסמ סקימוק תורבח
 החילצמ היזיולט תרדסל תורבוח
 ןיב עסמה תא ריאשנ לבא ,וז
 .תרחא םעפל םיבכוכה

 םיכוז עונלוק יטרס קר אל
 תומצעמ דצמ הלועפ ףותישל
 היזיולט תורדס םג .סקימוקה
 ןיב ןמצע תואצומ תורייוצמ
 .תרייוצמה תרבוחה תפיטע

 םיקירטובורה ,אמגודל
 תוכ ,(1זהת%10זו618)

 וא 01 106) ץחמה
 .דועו (\6וסמ יסזתשש

 סקימוקה תורבוח
 הישעת םויכ תווהמ
 .תורפס ףנע רשאמ רתוי
 אוצמל ןתינ ב"הראב
 רפסמ הלודג ריע לכב
 ןמצע תושידקמה תויונח
 תורבוח תריכמל קרו ךא
 םירצומו סקימוק
 .םיוולנ

 החמומה אוה רוצ ןב ףחש
 אשונל 012 לש שדחה
 ,תולאש םכל שי .סקימוקה
 וחלש ?תובוגת וא תורעה
 חמשי אוהו ףחשל םתוא
 יפד לעמ רשק םכמע רוציל
 .ןותיעה



 תאקתפרה - %8
 טויס ךותב הלועפ

 .תינש וכיה םילולמנ תא ובתכש ה'רבחה
 קחשמ האיצוה תיטירבה סיסונגיספ תרבח
 םאה .ותוא קודבל הרהימ \א17 תרחבנו שדח
 חלצומ וליפא אוה ילוא ?םילולמנל המוד אוה
 רבודמהש ונל התארה הקידבה ?רתוי
 עקרה רופיס .ןיטולחל הנוש גוסמ קחשמב
 קחשמ התא) ליעגמ יפוא לעב סופיטב ךורכ
 עצבל וילעו טויס ךותל עקושש וודיקפת תא
 שי ,ןכ .וכותמ תאצל ידכ תונוש תומישמ
 רובגל ךירצש םיביוא ,ףוסאל ךירצש םיטירפ
 .(הכיסנ רתוי וא תוחפ) הכיסנ וליפאו םהילע
 הבשחמ תעקשה שרודש הלועפ קחשמ והז
 ההובג תונמוימ תגרד םג ומכ ,ןורתיפב הבר
 עמשנ .ךסמה לעש תומדה תלעפהב
 הקיפרגה לבא ?אל ,רתויב יטרדנטס
 לע הבר הדימב תוצפמ היצמינאהו
 לבא - תודיח רותפל ךירצ ,ןכ .תויתרגשה
 לע הארת םוקמל םוקממ דעוצ התאשכ
 טעמכ רשפא ...תיתואיצמ העונת ךסמה

 .זתינה םדה תא םועטלו רעיה תא חירהל

 .וב קחשמה תא ליעפהל הטונ 58
 רייצל קשח השוע תיתואיצמה הקיפרגה
 רובעל הרגמ שממ תוברחה קוצקצו תופמ
 תרחבנ .ביואה תא סיבהלו אבה לושכמה תא
 קחשמה תא רותפל החילצה אל הקידבה
 ,ונ .אשונב םיפיט לבקל וחמשי םהו ןיידע
 ?םי-אן/

= 2 

5% ) 

 4 4 4 6 4 :הקיפרג
 9 0 4 ;לוק
 6 0 :ףיכ

 ול שיש ימל םיאתמ ?ריחמה תא הווש

 .תודיחל תונלבס
 6 4 0 6  ?יללכ ןויצ

 הלילה ןקמח - -1174

 ונלש ברקה יסייטל
 אשונב הררועתהש תירקיעה הנולתה

 םיסוטמ !סוטמה םשב הכורכ הז קחשמ
 ברק יסוטמ תויהל םירומא [* תרדסמ
 םידעוימ םה .(תילגנאב [ו9וזסז | 1גח69)
 המוד :-117/7ה .סוטמ לא סוטמ תומחלמל
 לא בנגתמ אוה :שקנתמה סופיטל רתוי
 יהוז .תחצינ הכמ וב הכמו ולש ןברוקה
 !רתוי השק המישמ

 הנבמ .דחוימב השק קחשמה םג
 לכוי סוטמהש ידכ ןנכות [/-117487ה
 לע לקהל ידכ אלו ראדארה ןיעמ קמחתהל
 ותוא הקדב \\[2 לש תרחבנהשכ .ותסטה
 ףא" :האבה האירקה בשחמה לצאמ העמשנ
 תפפועמה הנבלה תא תיחנהל לוכי אל דחא
 "וזה

 אל) התיחנה החילצה ןומיא טעמ רחאל
 תרחבנהו (היינשב אל םגו הנושארה םעפב
 קחשמה תרטמ .ומצע קחשמב עוקשל הלחה
 .ריוואה ליחב תדבוכמ הריירק תיינב איה
 תומישמ ךינפב תודמוע ךרדה תליחתב
 ןהילע רובגל חילצת םאו (תיסחי) תוטושפ
 תומישמו הגרדב תואלעה ,תוילדמ לבקת
 .רתוי תוכבוסמ

 סייט ינפל תודמועה תומישמה
 ינפל תודמועה הלאמ תונוש /-1173-ה
 [[711747ה סייט .לשמל ,7107ה יסייט
 םלצלו ביואה יווקל רבעמ לא בנגתהל רומא
 ילבמ םולשב רוזחלו םייאשח םינקתמ
 קאריעב .םויה עצמאב .ראדארב טלקייש
 םיסוטמ תאשונ לע תוחנל וא .(לשמל)
 הדשל ועלקנש וניתוחוכמ הרובח ליצהלו
 תושעל ךירצש ונרמא רבכ .רוזחלו .ביואה
 .םכתא סופתי ביואה תרחא ?יאשחב תאז

 ,ישוק תוגרד יפל תוקלוחמ תומישמה
 רתוי תושק םולש תעב תומישמ) המחול בצמ
 ,ולצא לגרמ התאש עדי ביואהש רוסא -
 תומישמ וליפא שי .יפרגואיג םוקימו (?ןוכנ
 הירוטירטה תרכהש םכל הלגנ !לארשיב
 םכילע תלטומה הדובעה תא הלקמ הניא

 .הז הרקמב
 הלועפ רובע דחוימב ןנכות סוטמה

 רובע תונוש תומישמ תומייק לבא ,הלילב
 תבשחתמ תיפרגה הגוצתה .הממיה יקלח לכ
 (...רתויב תופיה ןה החירז תומישמ) העשב
 סוטת םא .ךיתחתמ אצמנה ינוריעה בושייבו
 הגוצת הארת ברעב עשת העשב ריע לעמ
 הסיטה םא ועיפוי אלש ,תורוא לש הביהרמ
 .רקוב תונפל םייתשל תננכותמ

 םיטרפל השדקוהש בלה תמושת
 רחאל .קחשמה יקלח לכב תרכינ םינטקה
 דויצ תקסירש רחאל וא) המישמ תמלשהש
 היישעתה לש חותיפה ביצקתל הוושש
 ךירדת הארת ,...רושע ךשמל תיריוואה
 .המישמבש תובושחה תודוקנה תא ןייצמש

 ספת ימ ?תלשיפ ןכיה ?הרושכ תישע המ
 ?קזנמ ענמיהל תלוכי ךיא ?ראדארב ךתוא
 עצבתש האבה םעפב ךל עייסי הז ךירדת
 לע תורזוח ןניא תומישמה) המוד המישמ
 השקמ הז יתואיצמ ךפונו - קייודמב ןמצע
 .(רגתאה תמר תא הלעמ םגו קחשמה תא

 םיפורש םיבבוחל קחשמ אוה 7
 תינכט הטילש שרוד אוה .םירוטלומיס לש
 תורכיה ,תדלקמ/קיטסיו'ג/בשחמב הבוט
 םיימשב הקיטקטה לש דוסיה תונורקע םע
 .הסיטה אשונל הקומע תובייוחמו
 .דואמ קחשמה תא ובהאי - םינעוצקמה

]1178 | 

 666 6 | ;הקיפרג |
 6 :לוק |

 464 :ףיכ
 6 46 6 ;יללכ
 םירגתא יבהואל קר |

מת ואבב
רפָח ואצ

הנכות .תו
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 בשחמל ירוקמו שדח שומיש
 יתיבה
 הזה דומעב .םי-\(12. ,הז-והז
 תויפיצ תא םיקידצמ ונחנא
 םירוההו םירומהו םיכנחמה
 לע רבדנ םעפה .תודודהו
 ונחנא !םידומיל (אל וא ונימאה)
 תא תונקל וצורתש םיפצמ אל
 בוט לבא - ריכזנש תודמולה לכ
 תרזעב דומלל רשפא המ ועדתש
 ןמ םויב וצרת ילוא .בשחמ
 ...קוידב הזכ אשונ דומלל םימיה

 :םלועב ינואג ןויער שי
 .םירומ ילב םג דומלל רשפא
 .לשמל ,ואידיו ליעפהל רשפא
 תואמ שמח דיגי הדומש המל
 םישוע ץמק דועו ףלאש םעפ
 דיגהל לוכי הרומ ?"הא" דחיב
 זאו המלצמל םימעפ שמח הז תא
 ולש ואידיווה תא ליעפי דימלתה
 וא תחא םעפ טרסה לַע לכתסיו
 האמ וליפא וא םימעפ עבש

 ןיביו דמלי אוהש דע - םימעפ |
 דימלתה םא .ןורקיעה תא ומצעב
 אובל לוכי הרומה - השקתמ

 - רהמ דמול אוה םא .ול רוזעלו |
 ואידיו תוטלק הברה הארי אוה |

 אוה - טאל דמול אוה םא .הלאכ
 ?דמחנ עמשנ .תוחפ הארי

 התואל תשמשמה הנכות
 ימ ."הדמול" הנוכמ הרטמ
 ,רהמ דמול םיכסמ הברה רבועש
 דמול םיכסמ תוחפ רבועש ימ
 אל דחא ףא ,הרקמ לכב .טאל
 .םידומיל ןמזב ךל עירפמ

 תא דואמ דהוא \ו/[? ןוחרי
 הז .בשחמה תרזעב םידומילה ןויער
 זא !יבויח שממ-שממ ונל עמשנ
 הדמול :תודמול יתש ונקדבו ונאצי
 ןלוס" תרבח לש ארקנה תנבהל
 הדמולו "תודמולו תונכות חותיפ
 .לגילב תרבח לש החפשמה רקחל

 'ה"'ד תותיכ - ארקנה תנבה

 המוד "ןלוס" לש הדמולה
 תורכומה הדובעה תורבוחל

₪ - 42 

 ינחבמו האירק יעטק לש הרדסמ בכרומ טקסיד לכ .תובוהאהו
 דימלתה שקבתמ עטק לכ תאירק רחאל .םהיתודוא לע הנבה
 .תולאשה לע תונעל
 ?ריינמ הדובע תרבוח לע הדמולה הפידע המל

 :תוירקיע תוביס שולש ךכל שי
 בשחמה - ב .ריינ םע רשאמ בשחמ םע דובעל דמחנ רתוי - א

 .םימעפ רפסמ תלשכנו תיסינש רחאל ןוכנה ןורתיפה תא הלגמ
 לכ עצבל רשפא 7 ג .םייוטיבה תועמשמ תא דומלל לכות ךכ
 תושעל רשפא יא הז תא .םימעפ לש יוצר רפסמ לכ ןולאש
 !ריינב

 ?הרומה תא ףילחת ןלוס לש הנכותהש הארנ םאה
 :תוביס שולש שי ךכל םג ...רחמ אל םג הארנכו םויה אל
 ב .ןורפיע + תרבוח רשאמ רתוי םילוע הנכות + בשחמ 7 א

 םתוא ףוחדל בשחמל ושרי אלו םתדובע תא םיבהוא םירומה -
 .תודמול רשאמ הדובע תורבוח רתוי הברה שי םויכ 7 ג .התיכהמ
 .ךוניחב הכיפהמ ליחתת תונכות לש קיפסמ רחבמ היהי םא ילוא
 .תלבוקמה הרוצב םירומה ודמלי זא דע
 החפשמה

 תרזעב אשונ דומלל ךל רשפאמה הז אוה הדמול לש רחא גוס
 ךתושרב שי םא ךתושרל תודמוע ןניאש בשחמה לש תויורשפא

 "החפשמה" .קחמו ןורפיעו ריינב קר
 הווהמ הנכות לגילב תרבח לש
 .הז גוסמ הנכותל תחלצומ אמגוד

 ,המשמ שחנל רשפאש יפכ
 הב שמתשמל תרזוע "החפשמה"
 תרזוע הנכותה .ותחפשמ תא ריכהל
 ינב אשונב עדימ ףוסאל ךל
 ימ) םהיניב םירשקהו ךתחפשמ
 ויה ימ ?יתמ ?ימ םע ןתחתה
 םיכרדב םתוא גיצהלו (?םהידלי
 .םירשקה תא תוריבסמש

 המודב ,דומילב רזע ילכ והז
 תינכותה תרטמ .רסלק וא לגרסל
 ןורתפ וא הנכותה תלעפה הניא
 עדימ ףוסיא איה הרטמה .תויעב
 ךמצעב רוקחל לכותש ידכ ,ונוגראו
 תא חינת םא ?ךבוסמ .עדימה תא
 אשונב םעפ יא תבתכש םיפדה לכ
 אל ,ינשה לע דחא ,רסלקב "תדלומ"
 אוהה דמחנה רישה תא אוצמל לכות
 תא אורקל ילבמ 'ב התיכב תדמלש
 .רישה דעו הלחתההמ ,רסלקה לכ

 תא ןיימת םא ,תאז תמועל
 ,"םירוביח" :םיאשונ יפל רסלקה
 לכות ,המודכו "םינחבמ" ,"םיריש"
 "םיריש" אשונב רישה תא אוצמל
 עדימה לכ תא םג אורקל ץלאת אלו
 וניא הז עדימ .םירחאה םיאשונב
 רומש אוה ךא - עגרכ ךל קוקז
 םעפ הצרת םא .תרדוסמ הרוצב
 ןיב שפחל לכות ,רוביח אוצמל
 ."םירוביח"ה

 תא תעצבמ "החפשמה" תנכות
 היגולואיניגה יללכ יפל הזה ןוימה
 גיצהל ךל תרשפאמו (תוחפשמ רקח)
 ויה ימ) ךל בושחה עדימה תא
 ילבמ (?הרש הדודה לש םירוהה
 לש םהיתומש) עדימה לכ תא ןוחבל
 .(ךתחפשמ ינב לכ

 .הדמחנ תינכות וז - םי-ו\2
 תשרוד איה ,ןגרואמ רסלקל המודב
 לכב ךל רוזעל הלוכי לבא הדובע
 רשפא ,לשמל .םיאשונו םירקמ ינימ
 ,הנתמב יתחפשמ ץע אבסל תתל
 ץעב רזעהל רשפא .תדלוהה םויב
 אשונב תיב ירועיש תושעל ידכ
 ,הדמול וזש ונרמא) "החפשמה"
 םירבד וליפא תולגל רשפאו (?אל
 .החפשמה לע םיניינעמ

 סירטמ-רפוס
 ידכ דעונ קחשמהש םירמוא

 הסריג :הדובעמ םלועה תא תיבשהל
 !בוהאהו רכומה סירטטל השדח

 רפוס :ונילא עיגה היסורמ שדח הלוע
 - תרפושמ - תללכושמה הסריגה ,סירטט
 . ירלופופה קחשמה לש תממהמו תפסותמ
 .םינמזה לכב רתויב

 תא ספת \[2 לש הקידבה תרחבנ
 לש איה תירבעה הסריגה) קחשמה תאספוק
 אל ...החמשב קודבל ליחתהו ('זארימ תרבח
 לבא ,ןמז הברה ךכ לכ תוחקול תוקידבה לכ
 תאו תונוכתה לכ תא קודבל שקעתה תווצה
 ?רמול תווצל היה המ זא .תויורשפאה לכ

 ,ירוקמה סירטטה ומכ שממ אל הז"
 ",רתוי םינטק םיעובירה

 םג.שיו ,רתוי םיינועבצ םה לבא ,ןוכנ"
 = ."םירתוימ םיעוביר תוצצופמש תוצצפ

 רבמה ןנולתה ",רתוי ךומנ דוקינה"
 .\/17  תרחבנב רתויב ריעצה

 .תקדובה תידוא12-ה הקחצ "!ךלצא קר"
 עיבה ",דחיב קחשל רשפאש דמחנ יכה"

 .תרחבנה שאר ותעד תא
 סירטטל דואמ המוד ,ןורקיעב ,קחשמה

 ףצרל (!םינקחשה וא) ןקחשה לע .ירוקמה
 רבוע ןמזהש לככ .םילפונ םינועיברב ןבלמ
 םוקמבש דע ...רתוי השק המישמה תכפוה
 ליחתמ ךסמה לש ןותחתה קלחה תא ףצרל
 זאו ריוואב םיהובג םילדגמ תונבל ןקחשה
 ,בשחמה דיל רות רצונ ללכ ךרדב .לספנ אוה
 .הביסמל הביס הווהמ הליספש ךכ

 סירטטל סירטט-רפוס ןיב לדבהה המ
 ,ךכ-רחא .םינוש םיכסמה ,לכ םדוק ?ירוקמה

 ,תונומת תורצוי תויבוקה
 והז .רבד לש ופוסב
 תא ךפוהש ,דמחנ רופיש
 .רתוי ןיינעמ קחשמה

 תועיגמש) תוצצפה
 תולועפ לע םיסונובכ
 (דחוימב תוחלצומ
 תאצל ךל תורשפאמ
 םילסחמ ויהש םיבצממ
 סירטטב תיפוס ךתוא
 קר) הקיסומה .ירוקמה
 הברה (לוק יסיטרכב
 .הדמחנ רתוי

 אוה ירקיעה לדבהה
 שרודש קחשמ והזש
 .רחא גוסמ הבשהמ
 חירכה ירוקמה סירטטה
 תא חוכשל םינקחשה תא
 הסנכנש עגרב .םמצע
 אלש הבשחמ ךשארל
 וליחתה - סירטטב העגנ
 לש תומירע תונביהל
 לש תוצצפה .תויבוק
 ךל רשפאמ סירטט רפוס

 החרב םא םג ותומדקל קחשמה תא ריזחהל
 .עגרל הבשחמה ךל

 דחא והז .םלוכ :סירטט-רפוסמ הנהי ימ
 לכ רובע םהילע ץילמהל ןתינש םיקחשמה
 דעו דיל סנכנ קיטסיו'גהש עגרמ ,םיאליגה
 והז .בשחמה תא תוארל לוכי אל רבכ אוהש
 עצבל - ןמז גורהל הצורש ימל רזועש קחשמ
 .וממז תא

 4% :הקיפרג
 6 4 ;לוק
 60 :ףיכ
 6 6 6 | ;יללכ ןויצ
 לבא ,סירטט-רפוס ילב תויחל רשפא
 .םע תויחל םיענ רתוי

 קוח לבא 25 תב רבכ הרדסה
 דוע .הילע לעופ וניא תונשייתהה
 סמיי'ג לע ססובמה בשחמ קחשמ
 .ויערמ רבחו קריק

 :םיפדמה לע רסח היהש המ קוידב הז
 ךתוא םשש תואקתפרהו הלועפ קחשמ
 תיללח לש זעונה ןטיפקה דיקפתב
 !זיירפרטנא

 תרדסמ תרכומה הקיסומב חתפנ קחשמה
 :תואמר וזש םיעדוי ונחנא לבא - היזיולטה
 דועב ,ןבלד-רוחשב התיה המצע הרדסה
 !םיביהרמ םיעבצ 256 ןיגפמ קחשמה

 והז :ומש תא קידצמ ומצע קחשמה
 ךרובע תרדגומ ךרדה תישארב .עסמ טלחהב
 אלמל ךתלוכי בטימכ תושעל ךילעו המישמ
 !תולק תומישמ ללוכ וניא קחשמה .התוא
 ןברק הזיא טילחהל ךילע היהי םעפ לכב
 תלצהו תווצה תומילש ןעמל בירקהל לכות
 .תיללחה

 ךתנווכב םא תילגנא עדתש יאדכ
 קחשמה .הדלקהב רבודמה ןיא םלוא ,קחשל
 ."ץחלו עבצה" תטישב להנתמ

 םידו/ז27-ה רובע חלצומ ןומיא והז
 תויללח לש םינטיפק תויהל םיצורש
 .4025 256 2.7 2-8 ...9 ...10 .ולדגיש
 אדמה 1 2 8

 :םינויצב

 :הקיפרג
 :לוק
 :ףיכ
 ;יללכ ןויצ |
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 !ונלוכ וניכיח ול עגרה עיגה
 \/17 ןוחרי הנפי םיבורקה םישדוחב
 ןימזיו ,םימדומה ילעב ,םכילא
 ,רישי רשק ונתיא רוציל םכתא
 .קושב רתויב שדחה 8857-ה תרזעב

 הז המ !דחא עגר קר - עגר לבא
 ?ו/12 הז המ ?םדומ הז המ ;5

 הז 12 .הלקה הלאשב ליחתנ
 בהואש ימל דעוימש םיקחשמ ןוחרי
 .בשחמ יקחשמ ללוכ ,םיקחשמ
 זא ?ןוכנ ,\\12 הז המ םיעדוי םלוכ
 תולאשה לע תונעל ליחתהל רשפא
 . ..תורחאה

 רשפאש רישכמ אוה םדומ
 דצמו בשחמה לא דחא דצמ רבחל
 ןתינ םדומה תרזעב .ןופלטה לא ינש
 םירחא םימדומ לא רשקתהל
 (םירחא םיבשחמל םירבוחמה)
 ?עדימ הזיא .עדימ ריבעהלו
 םג) תוינכות ,תועדוה ,םיבתכמ
 רשפא ,םצעב .תונומתו (!םיקחשמ
 רשפאש רבד לכ םדומ ךרד ריבעהל
 .קסיד לע רומשל

 והמ ריבסהל השק רתוי תצק
 אוה 885-ש ךכב ליחתנ .5
 הנכות ידי לע לעפומה תוריש
 חול הקחמ תורישה .תדחוימ
 "תועדומ" קיבדהל רשפא :תועדומ
 איה 8857ב העדומ ,ןתוא אורקל וא
 ."םדומב חולשל רשפאש המ לכ"
 לע רומשל רשפאש המ לכ" ,רמולכ
 ,תוינכות ,תועדוה ?רמולכ ."קסיד
 .המודכו - תונומת

 דעוימ [2א לש 888-ה
 רבחל לוכי \/[> לכ .םידו\[2-ל
 -ה לא גייחלו בשחמל םדומה תא
 ינורטקלאה תועדומה חול לע .5
 םיאשונב בר עדימ אצמי אוה
 םי -ַז5-ה תא םיניינעמש
 םג לכות ,הצרת םא .וניניבש
 ר"ד .חולה לע תועדוה "קיבדהל"
 רשאיו תועדוהה תא ארקי שק
 ...םוסרפל ןתוא

 ?וזכ תדוקיבל םיקוקז ונא המל

 ?םדומ תגשה אל דוע םאו
 ,םדומ גישה םרטש ימ לוכי דציכ ואז? ר"ד תא ונלאש

 !ידמל הרקי היינקה ירה .דחא רוחבל
 םה" .רוטקודה רמא ",םינושו םיבר םידומ יגוס םנשי"

 רתויב בושח .םינותנה תרבעה תוריהמב ראשה ןיב םילדבנ
 ((1גצ6% 6:סתוקּבוופ(6) זייה םאות היהי ונקתש םדומהש
 - ךרעב ,רמולכ) דואב 1200 רשאמ תוחפ אל היהת ותוריהמשו
 הלוע ותוריהמש םדומ שוכרל ךרוצ ןיא .(הקדל םיוות 0
 םימדומ ינש רשאכש איה ךכל הביסה .דואב 2400 לע |

 אל תרחא .ההז תוריהמב רבדל םהילע ,הז לא הז "םירבדמ"
 תוריהמב לועפל עדויש םדומב תלעותה המ .הז תא הז וניבי |

 קר םילעופש םימדומ ךירבח לכל םא ,דואב 12000 לש
 | "?1200 תוריהמב

 .תרושקתה דרשממ רושיא שי םדומלש אדוול יוצר"
 םימדומ רוביחמ תועבונה ,תורזומ תולקת ענומ הזכ רושיא
 "...תילארשיה למשח/ןופלטה תשרל תורז תוצראמ

 .תואיגשה ןוקית תורשפא איה הבושח הדוקנ דוע"
 תא םיריבעמ - הלעמו 2400 לש תוריהמב - םיריהמ םימדומ |

 ,דימת םילולצו םירורב םניא םיווקה לבא .ןופלט יווקב עדימה
 .היוגש הרוצב רובעי עדימה ?שורשר שי םא הרוק המ ?ןוכנ
 םימדומב קר גישהל ןתינש) \!זא05 תואיגש ןוקית תלוכי

 וקה לע םירבעומה םינותנהש אדוות (הלעמו 2400 תוריהמב |
 ",רתויב בוטה דצה לע וחלשיי
 ?םדומ הלוע המכ

 300-כ לש ריחמב דואב 1200 לש םדומ גישהל ןתינ"
 . תחילשו תואיגש ןוקית ללוכ ,דואב 2400 לש םימדומ .ח"ש
 ".ח"ש 700-כ תולעל םילוכי ,םיסקפ
 ?םדומ ךירצ \\12 לכ םאה

 חולב ףתתשהל הצור אוהו בשחמ ול שי רבכ םא קר"
 "...ט/ז2 לש ינורטקלאה תועדומה |

 תויוסגו תוללק חולשל םיבהואש םינציל םימייק יכ ,תישאר
 ?ןוכנ ,ךכ וילע וקחציש הצרי אל יתימא \\17 ףא .םי- 185-ל
 חול לע ועיפוי תומרותו תויבויח תועדוה קרש אדווי 12. ר"ד
 .תועדומה

 ומכ .תיקוחה הביסה איה \\17, ר"ד לש תרוקיבל הביס דוע
 .םירצוי תויוכזב תונגומש תונכות קיתעהל רוסא ,םיעדוי ונלוכש
 !תרחא ךרד םושב תונגומ ןניאש תונכות קיתעהל וליפא רוסא
 לכל םניחב םיטסווק") תונכות תקתעה לע תועדומ םסרפל רוסא
 רוסאו ("םיבנג תמר ,5 טאריפה תורדש ,ינצרפ ינד ...שרודה
 ט/ז27 ר"ד .8857ה לא םיבונג םיקחשמ חולשל רוסיאה תילכתב
 ןיב ןתרבעהל וא תונכות תבינגל שמשי אל 8₪57הש ךכל גאדי
 .םישנא

 איה - רתויב הבושחה הביסה וז ילואו - תישילשה הביסה
 םיבתוכש םילוונמ םיעשופ םימייק .םיסוריו תרבעה תעינמ
 .םיח857ה ךרד םיבשחמ םיקיבדמו "תויסוריו" בשחמ תוינכות
 "העדומ"ש ינפל .םיסוריו ינפמ םידוא127ה לכ לע ןגי 1? ר"ד

 ו-10

 איה תועדומה חול לע םסרופת
 ,ו/ז2 רייד ידי לע בטיה קדבית
 ?םלועב םי- 885 רבכ שי םאה

 ןושארה ₪857ה !ךיא דועו ,שי
 וגקישב ,1978 תנשב רצונ
 ימל רשפיא הז ₪85 .ב"הראבש
 תורצק תועדוה ביצהל וילא גייחש
 היה רשפא יא .ןתוא אורקל וא
 וליפא וא תונומת ,הנכות קיבדהל
 .ידמ תוכורא תועדוה

 תועדומ תוחול םישמשמ םויכ
 תורבח .םוחת לכב טעמכ הלאכ
 םיליכמש םי- 885 תוליעפמ הנכות
 לע עדימ וא םיקחשמ לע םיפיט
 טמ-חש ינקחש .ובתכש תונכותה
 תויעבו םיקחשמ חולשל םילוכי
 םיל"ומ ,םידחוימ םי-885-ל
 םיסרפ תועיצמ חתמ ירפס ואיצוהש
 תא םהלש 885-ל חלשיש ימל
 םימייק - תומולעתל תונורתפה
 (ב"הראב) הלשממ ידרשמ וליפא
 תרזעב קוחב םייוניש לע םיעידומה
 .תונותיעב תועדוהל ףסונב ,5

 אשונל תועדומה הלחה לארשיב
 תעב ךרעב אטבתהל םי-885-ה
 תיתועמשמה הדיריה הליחתהש
 .(תרגסמ האר) םימדומה יריחמב
 תרבח לש 885 וניליגו קושב ונקדב
 ירפסמ שפחלו רשקתהל רשפא) קזב
 8857ו (133 תוריש תרזעב ,ןופלט
 םישנאל רשפאמש ,פוא-וקה לש
 תרזעב תוינק תמישר תונחל חולשל
 המישרבש םירצומה לכ .בשחמה
 .הנוקה לש ותיבל םיחלשנו םיפסאנ
 רפסמ םג םימייק ?חלצומ עמשנ
 .םידלי ידי לע םילעפומה םיי 5

 םכל רפסנ םיבורקה םישדוחב
 םימייקה םי-855-ה לע דוע
 םייופצה םירפו'צה לעו לארשיב
 םדומ רבכ םכל שי םא .\א12 ייונמל
 !ונוכיה -

 ןומרבכ ןר תאמ
 לש שדח טסווק אוה ואו|!ץ

 לש תב תרבח) סקימניד תרבח
 קחשמ ךנה הז קחשמב . 4
 עלקיהל הטונש 9 ןב דלי לש דיקפת
 םש הז) יליו .ותמשאב אלש תורצל
 תוצראב תיסופיט הנוכשב יח (דליה
 תואקתפרהו תואלת רבועו תירבה
 .דחא דלי לכ ומכ קוידב

 ןושארה םויב ליחתמ קחשמה
 ינפל קוידב ,םידומילה תנש לש
 םאונ להנמה .לודגה שפוחה
 םידליה ינפב (...םאונו ...םאונו)
 עדרפצה ,ינרוה הטילחמ זא קוידבו
 | ומע אשונ יליוש
 וילע ץופקל ,דימת
 האפה תא ליפהלו
 יליו .ולש תירכונה
 ראשיהל שקבתמ
 דע רפסה תיבב
 לבא - שנועכ ,רחואמ
 התיבה עיגהל וילע
 ינפל ,רהמ-רהמ
 חקיי רחא והשימש
 :הביתהמ ראודה תא
 תירבה תוצראב יכ
 תועיגמ תודועתה
 לשכנ יליוו - ראודב
 !הקיסומ עוצקמב

 ך ש 8 ה ב
 הלילעה תחתפתמ
 םילכונ ינש ביבס
 תורצ םורגל םיסנמש
 תתבשה ידי לָע ריעב
 ירוטיפו םילעפמ
 דחא .םיקיתו םידבוע
 ,ןודרוג אוה םירטופמהמ

 ול תתל לוכי אלש ,יליו-לשדאבא

 שורדה םוכסה והזו- 0

 .יראטנינ רינרוטב תופתתשהל
 .יליו לש םלועה לש בשחמה קחשמ ?יראטנינ הז המ
 םינבצעמ םיסופיט לומ יליו תא דימעמו רומוה אלמ קחשמה

 ,תיבב הרזע ןמזה לכ הצור ולש אמא) ותחפשמ ינב ומכ ,םייחהמ
 תיקינדונ איה הנטקה ותוחאו שממ ותוא תאנוש הלודגה ותוחא
 ,טרופסל הרומב לקתיי אוה רפסה תיבב .(הנקת אלל תרשכומ
 תיעבט תדמעומ ,סלג 'בגב ,ןולב ומכ ןובנו חול ומכ חושק
 םירואזונידה ינשמ רתוי תצק הקיתעו השירפ תוינכותל
 תא םיראפמה םיביבח םיסופיט דועבו - התיכה תא םיטשקמה
 ,ריעה

 תאירקל קיפסמ תוחפל - תילגנאב בר עדי שרוד קחשמה
 תבהוא \/ז2 תרחבנ .בשחוממ טרס/רפס - הזש המ הז יכ .רפס
 תביתב וארתש יפכ ,דואמ הבהלתה ןכלו םירפס אורקל דואמ
 .םינויצה

 דש \טצטתח( טז

 01 \(\'ג]]!ץ 363תונ%ה

 6 6 4 4 4 :הקיפרג

 6 4 4 :לוק
 6 4 6 4 4 :ףיכ
 - טלחהב ?ריחמה תא הווש
 .תילגנא ירבודל
 6 4 6 6 6  ?יללכ ןויצ

 :הכרעה
 דואמ הדמחנ קחשמב הקיפרגה

 רתויב קזחה דצה אוה רומוההו -
 ,\/(02 יכסמ לע ליעפהל יאדכ .ולש
 .תניינעמו בטיה היונב הלילעה

 ןחב אבס-רפכמ ןומרכ ןר
 ם68חו%ה קחשמה תא קדבו

 חלשו - תיטרפה ותמזוימ \ |
 אל .הז דומעבש הבתכה תא ונל

 אלא תכרעמל רתונ
 התוא קיתעהל
 ןוחריה לא בתכמהמ
 (הלמב הלמ טעמכ)
 לע ןרל תודוהלו
 םיחוטב ונחנא .הרזעה
 ונהי םיארוקה ראשש
 הבתכה תא אורקל
 ונא .ונומכ טעמכ
 | עומשל םיחמש דימת
 לצ םפתעד המ
 לע דחוימב ,םיקחשמ
 םרטש םיקחשמ
 ןוחריב רבעב ועיפוה
 דואמ בושח .וז?
 םינויצה תא ףיסוהל
 - הכרעהל םכלש |

 ןר ומכש ןכתייו
 םכתע ירפ םג ,ןומרכ
 .ןותיעב םסרפתי

.|[ 
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 תחפשמ לע שדח קחשמ דוע
 !ןוספמיס

 לש קחשמה תנוכמ תא םירכוז םתא
 הילע התיה רשע ןויליגב ?םינוספמיסה
 עיגי טעמ דועש ונחטבהו הקילדמ הבתכ

 .ש6הל לבא ,קחשמ ותוא ונילא
 .עיגה רבכ שדחה קחשמהו ונבבותסה קר

 ונפטח םינסחמה לא הפועתה למנמ ךרדב
 הווחתש ,\\/12. תרחבנל ותוא ונרבעהו קתוע
 הסריג בשחמל הריבעה ימאנוק :ןכבו .העד

 .קחשמה תנוכמ לש ידמל תענכשמ

 ןוספמיס תחפשמ :הלילעה ריצקת
 רליפגנירפס תובוחרב התאנהל הל הלייט
 דוש שחרתה וב קנב דיל הרקמב הרבעו
 (רמוה) אבאב ולקתנ םידדושה .םילא

 הש - 8

 =-  - - ו-3 וש - קח ךשהמ רשי

 ***קנע*** םולהי עיגה והשכיאו ןוספמיס
 השוע המ .הטועפה יגאמ לש היפ ךותל
 .עלוב ?ויפ ךותל ץפוקש םולהי םע טועפ

 העלבש הטועפ םע דדוש השוע המ
 לש ימוטאה רוכה ךרעכ וכרעש םולהי
 !םלענו חרוב ,ףטוח ?דליפגנירפס

 ריזחהל תבייח טושפ ןוספמיס תחפשמ
 יכ ,םתא וא) התאו הקיחל תקוניתה תא
 ךמצע תא אצומ (םיינשב םג קחשל רשפא

 ילכ ךדיבשכ דושה תריז דיל
 רשפאש דמחנ .יגוציי קשנ
 ,קחשתש תומדה תא רוחבל
 םינוספמיסה תעברא ןיבמ
 תומד לכל .רתוי םירגובה
 תפנפנמ הסיל) הלשמ קשנ
 ינתמיאה טראב ,הציפק לבח
 'גראמ ,דרובטקסה תא ליעפמ
 קבאה באושמ חוכ תבאוש
 םיפורגא ליעפמ רמוהו
 םינקחשה בור .(םיצופק
 ...טראב תא םיליעפמ

 הנומשב להנתמ ףדרמה
 תיבב ,קנבה דיל :םירתא
 תורבקה תיב ,םינולבה
 החנהב תורכמנ רבק תוקלח)
 תא גורהל רשפא יא לבא
 ןג ,יתנוכש באפ ,(תויומדה
 תיב ,תומולחה תנידמ ,תויחה
 םש ואצמת אל) היזיוולטה
 אוה ,ודיגת - ןיבי םייח תא
 תא ףוסבלו ( ?2 ץורעל רבע
 תחפשמ לש ןכוסמה תיבה
 .סנרב

 :פוחוקפסהפ \ז6ה6 67386

 שש :הקיפרג
 94% 0 4 :לוק
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 טראב לש תויורזומה תיב

 תצק אוהש קחשמ םג ונל הנגרא ימאנוק
 רקיעבו םג אוה לבא - טסווק ריכזמ רתוי
 טראב לש תויורזומה תיב .הלועפ קחשמ
 .תומלועה ינשמ תונהיל ךל ןתונ

 רבכ תורצב ומצע תא אצומ טראב
 ותוא םיחלוש וירוה .קחשמה תליחתב
 אוה .םיערה וישעמ לע בושחיש ידכ ,ורדחל
 לש רדחב ליחתמ ומצע קחשמה .שנועב
 םומיסקמה תא קיפהל הסנמ אוה םש ,טראב
 םולחלו רדחב ראשיהל לוכי אוה .שנועהמ
 ...רוסא הז ,בוט) הצוחה תאצל וא ,ץיקהב
 .(רוסיאל סחייתמ שממ אל טראב לבא

 קחשמה תא הקדב \א12 לש תרחבנה
 :תונושו תובר תואקתפרה האצמו

 ?יגאמ לש רודכה םלענ ןאל
 םודאה רודכה תא אוצמל ךירצ טראב

 עמשנ אל הז ילוא .תקוניתה ותוחא לש
 םידובאה םימצעה דחא !יאדכ לבא ,ןיינעמ
 !הזה ךסמב אצמנ

 עונלוקב
 ?יתנוכשה עונלוקב ןרקומ טרס הזיא

 תונקל ידכ ףסכ קיפסמ ףוסאל ךירצ טראב
 תזוחאב :פיט ...תולגל לוכי אוה זאו סיטרכ
 ?ןוכנ ,ףסכ הברה שי סנרב

 גגה תיילעו ףתרמה
 םישנא םשו תירבה תוצראב רג טראב

 םיפחוד םה ןגלבה לכ תא .רדס םיבהוא
 וא (תילגנאב לבא טלקמ ומכ) ףתרמל
 לכ .(הלעמל לבא טלקמ ומכ) גגה תיילעל
 .תדרפנ הקתפרהל ךייש ןגלבה ירדחמ דחא
 .שיבבעה תא לסחל רשפא :פיט

 ןוציחה ללחהמ תוצלפמ
 אוה הזה ךסמהש בותכ תוארוהה רפסב

 תומל רשפאש הרוק ךיא זא .ץיקהב םולח קר
 ?וב

 ?םילבכב היזיולט
 לכו - היזיולטב עיפומ ומצע אצומ טראב

 קר שי .וירחא םיפדור םיריוצמה םיטרסה

 ןט
\ \ | . 24 | 

 4 0 1 | / ירש | ! אמ | וכ |

 ה'גנינה יבצו םינוספמיס
 מ 1

 ןאל" אוהו םילשהל רתוי השקש דחא ךסמ
 ."?יטסארק םלענ

 לוכיו - תושק תומישמ םע דדומתהל בהוא
 .עגר לכב תחא הלועפמ רתוי תושעל

[6 

 ?יטסארק םלענ ןאל
 .טראב לש בוהאה ןצילה אוה יטסארק

 תכרעה תרחבנ ?םלענ אוה ןאל ,תמאב
 ףוסל עיגהל החילצה אל \\12 לש םיקחשמה
 ןאל םיעדויש םיד\\[2 שי ילוא .הזה ךסמה
 ?םלענ אוה

 טילקהל רשפאש ?קחשמב דמחנ יכה המ
 ךל רשפאמ טראב לש תויורזומה תיב .ותוא
 לכ לוכי ךכ .הקתפרהה תא ךסמה לע גיצהל
 םתס וא - ותוא גרה קוידב המ תוארל ןקחש
 !רצי ומצע אוהש רייוצמ טרסמ תונהיל
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 רוכמ התא םא ,ןכ ?ריחמה תא הווש
 !םינוספמיסל

 \[ט(ּגמ( !אוחןה
 ]וו[ 12

 ןטהנמב ה'גנינה יבצ

 סנכיהל םעפ םתיצר אל
 תתלו ה'גנינה יבצ תרדיס ךותל
 - םהל עיגמש המ תא םילכונל
 קחשמה ?הציפ תצק לוכאל םגו
 םכל ןתונ ימאנוק לש ןורחאה
 ?םינכומ .הז תא קוידב תושעל

 היננינה יבצ*
 אוה "*ןטהנמב
 ןיבמ ללכושמה
 םיקחשמה תשולש
 וז .ןאכ םירכזומה
 יתש תשרודש תוליעפ
 םילגר יתש ,םיידי
 ?םיילגר המל) שארו
 סוסכל רשפא יא יכ
 םיידיהשכ םיינרופיצ
 ןאכ םג (...תוקוסע
 ימאנוק הגיצמ
 דואמ המודש הקיפרג
 .תרכומה תינכותל
 םירכומ םיביואה
 תוליעפה ,ידמל
 ,ןטהנמב תשחרתמ
 תוציפהו רדהנ לילצה
 .תוציפקמ -

 העישפה ירוזיא
 ,ןכ) םינקחשהו ןטהנמ תפמ לע םיראומ
 וליצי ןכיה םירחוב (םיינשב קחשל רשפא
 לכ .םילבנה תא ולסחיו תונברוקה תא
 תודדומתהל םכתא ברקת ועצבתש המישמ
 ולכותש ןבומכ .טופ טבשו רדרש םע תיפוסה

 ךכ םתס רשפאש םתבשח ,המ) ןמאתהל
 שופנל םגו (?בלב עוגפלו דיב ברח תחקל
 םיעגרב תועיפומ ריבכמל תוציפו .חוכ רדחב
 .ךרדב ובערת אלש ךכ ,םישקה

 ,תח אלל יושעש ימל דעוימה קחשמ והז

 אא ג אד אז

 ןטהנמב ה'גנינה יבצ

 6666 6 |  ;הקיפרג
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 !דבלב
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 תצק .דמחנ םוקמ איה טז? תכרעמ
 ינב ,1409 .ד.ת) ראודה תביתב ונל ףופצ
 ראודה תבית ךותמ .םיהדמ ?ףונה לבא (קרב
 םישדחה םיקחשמה לכ תא םיאור ונא ונלש
 לש תופיטעה לכ .8802/\ תכרעמל םיעיגמש
 הביתה לומ ריקה לע תויולת םיקחשמה לכ
 ה'רבחה םע םימעפל םירבדמ ונחנאו
 .ןתוא םירדסמש

 "?שדח המ"
 "!וארת ואוב" םינוע םהו
 ,ראודה תביתמ םיאצוי ונחנא זאו

 םיקחשמה תא םיקדובו ונילגר תא םיחתומ
 .ועיגהש

 ,םיקחשמ השולש ונאצמ םעפה
 ?םינכומ .ץראב 5502 לכל םימיאתמש

 (:ץצ8([5]
 0 + ג 2 0 חם

 !ודבה ןוקרד

 הקתפרה קחשמ
 םסקה עיבג רחא ףדרמה

 בושח אל " ?םסקה עיבג תא בנג ימ
 םתאשו בנגנ אוהש רקיעה .םכל אל םגו ונל

 - \ רות 6 = /

 ףדרמ ללוכ קחשמה .ותוא אוצמל םיבייח
 הבר תונמוימ שרודו תומלוע םישולשכ ירחא
 .תרדהנ - הקיסומה .קיטסיו'גה תלעפהב
 .(!ביבאל םיאתמ) תחרופו הקורי - הקיפרגה

 :קחשמה ירוחאמש רופיסהו
 רשאכ ,םיירהצה רחא תועשב ,דחא םוי

 בל םש התא ,הנוכשב ךינפוא לע בכור התא
 תא רצקל לכות ילוא .רכומ יתלב ליבשל
 ךות לא החמשב הנופ התא ?התיבה ךרדה
 המיענ תקירש ךות וכותל בכורו ליבשה
 .הנטק תוקיתע תונחב לקתנ עתפלו הזילע

 ימו) תונחב האור התאש ןושארה רבדה
 אוה (?התוא קודבל אלו קפאתהל לוכי היה
 רודכ יומד והשממ עבונה ,ירותסמ רוא
 לעש קבאה תובכש לכ - ןיינעמ .חלודב
 התא !ורוא תא תומעמעמ ןניא רודכה
 ברקתמו ברקתמ .ןבומכ ,ןכ ?ברקתמ
 ךתוא ךשומ עודי יתלב חוכש דע ...ברקתמו

| 
 , ה ל-7"
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 יישור יש>

 טםיועדח םיקחשמ
 !רודכה ךות לא

 שממ אל ,בוט) תיפוסניא הליפנ רחאל
 יחרפ ףקומ ךמצע אצומ התא (תיפוסניא
 רבדתש םעפ לכב ...דבל אל םג התאו .קנע
 ילוא ?םולח והז םאה !קנע תציב ךילא רוזחת
 האור התא בבותסמ התאשכ ?תואיצמה וז
 תוסנמש םיעדרפצו (!סכיא) תוקורי תועוב
 .ךתוא ףיקתהל

 לע ןגהל ךילע - רחא ןורתיפ לכ ןיא
 תמגודכ םיטירפ ףוסאו ךכרדב ךשמה .ךמצע
 םלועה ,רבד לש ופוסב .םיפשכו קשנ ילכ

 ?ןוקרד והמ

 קחשמ אוה "חלודבה ןוקרד"
 ?"יתימא" ןוקרד והמ לבא .50047ל
 לש םיכובמ-יטילשל ךירדמב ונקדב
 | תא ונאצמו םינוקרדו םיכובמ תרדס
 :האבה הרדגהה

 לש קיתע עזג םה םינוקרדה"
 םיפידעמ םה .תופנוכמ קנע-תואטל
  ,םידדובמו םיחדינ םירוזיאב תויחל
 טעמ קר םיעיגמ םהילאש תומוקמב
 ".םישנא

 ולכוי םייתימא 550:47יחמומ קר
 !חלודבה ןוקרד לע רובגל

 םידמועה לע רבגת םאו ךובמ קר אוה ולוכ
 רוזחלו טויסהמ חורבל לכות ךכרדב
 .תרכומה תואיצמל

 :םיפיט
 הרוצב לעופ קשנ ילכ לכ !בל םיש +

 .ביוא לכ לע תרחא
 ריבס .גאדת לא - לזוא ךחוכ רשאכ +

 קזח ןוירש - אצמי שדח ןוירשש חינהל
 !הברהב

 וא דושח רוזיא דיל דומע ?תעקתנ *
 רותפכ לע םימעפ רפסמ ץחלו ןיינעמ ץפח
 קר לבא ...היובח ךרד םש שיש ןכתיי 2
 .הלעמו עברא המרמ

 תעגהש עגרמ לכאת לא !ןוזמב ךוסח *
 דעו ןוזמה תודוקנ לש יברימה רפסמל
 .טעמכ םיקיר םירגאמהש
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 | !ברקל וצור

 הלועפ קחשמ
 םידיחפמ תומוקמ המכ םימייק ןיידע

 תכשחב ,ריעה לש הביל בל ומכ - םלועב
 ריע תויהל רומא "ךושחה רוזיאה" .לילה
 לבא .תוליעפו םייח תקקוש ,ןיטולחל הליגר
 ,ויחילשו |[ ידי לע רוזיאה טלשנ השעמל
 .לפואה לייח

 תא תוארהל קיפסמ שפיטש ימ לכ
 תא דמלי ךושחה רוזיאה תברקב ופוצרפ
 לע ונעמש רבכ .יתימאה רורטה תועמשמ
 אלו .הביס לכ אלל וחבטנש םיבר םישנא
 עמש ידורב למס - םתוא ונעמש ונחנא קר
 תימואל ןיבה תימדקאה רגוב םאה .ךכ לע
 ?וריעב ךשמיהל לטקל חיני םירטושל

 אוה !והשמ תושעל בייח ידורב .אלו אל
 .ךרדל אציו וילייחו א[ דגנכ ומצע שמיח

 ,יירג שלבה
 ,ידורב לש ותימע
 .ידמ רחואמ עיגה
 ותמשנ חפנ ידורב
 .המישמה עצמאב
 הנורחאה ותלמ
 אוהו "...אז" התיה
 לש ויתועורזב תמ
 ותפוג .יירג
 דע התיה העוצפה
 תומילאל םליא
 ,ריעה תכשחבש

 ותלוכיבש לככ תושעל וילעש עדי ייִרג
 !המקנל ןמזה עיגה .ףוריטה תא רוצעל ידכ
 לשכנ וב םוקמב חילצהל לכוי םאה לבא
 ?ידורב

 ול שיש םושמ - חילצהל יוכיס ול שי
 ןווכמו קיטסיו'גה ירוחאמ בשוי התא .ךתוא
 ילוא דחיב .החלצהל יירג לש וכרד תא
 .רורטהמ ריעה תא ועישות

 ה ב

 ור וו

 תוירי קחשמ
 תרייע תרזוח הנש םישולשל תחא

 ןיב ?הרייעה תאצמנ ןכיה .םלועל םיאפרה
 ?הב רג ימ .םולחל תואיצמ ןיב ,תוומל םייח
 .הפי רבד לכל םיזבה ,םיכושח םירוצי
 ,םיבוטה םיחרזאה תומשנ תא ובנג םירוציה
 ידכ םהב ושמתשהו םדאה ינב לע וטלתשה
 .םהלש הלבנה ישעמ תא לידגהל

 םעפב העיפוה ריעהש רחאל רצק ןמז
 לע םדי תא תוצלפמה וחינה הנורחאה
 - ךומסה רפכהמ המיסקמ הדלי ,הנירתק
 ,התמשנ תא ובנג םה !10 תב קר התיהש
 חונז ףתרמ ךותל המצע הנירתק תא וקרז
 המשנה תא וריבעהו ןודשה תזוחאב ךושחו
 .םיאפרה ריע ןולמ לש 137ה המוקל

 םחליהל ידכ קיפסמ הקזח הניא הנירתק
 הקוקז איה .עשרה תוחוכ לכ דגנ הדבל
 ןגהו םיאפרה ריע ךותל התוא אבה .ךתרזעל
 .םיזולנה םירוציה ינפמ הילע

 ?ךינפל תודמוע תואקתפרה וליא
 ןודשה תזוחאב ףדרמה *
 דוצנה תנומת לומ הנירתק *
 ןודשה רעי יצע ןיב *
 הערה הציבב םיעוקש *
 רורטה ריעב דחפ *
 ...תועווזה ןולמ תונורדסמב *
 :פיט
 !הנירתקמ קחרמ רומש ,הרוי התא רשאכ

 ץמואה ןחבמ .הב םג עוגפל הלולע היריה
 .תועווזה ןולמל רבעמ עיגמ יתימאה
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 6 (' ודנטנינ

 ודנטנינ יקחשמ האלמ הלוכמ
 ונצרא יפוחל עיגה

 יקחשמ המכ ?םתרמא המכ
 ?שדוחה הצרא ועיגה ודנטנינ
 תרשע לע ןאכ וארק ?םירשע
 !ו/17. גורידב םינושארה

 ךרדב ,ברק סייט התא - 702 (צטמ 2

 ,ברק יסוטמ םידמוע ךלומ .גוגמו גוג תמחלמל
 ?ץמוא ךל שי !םירזייל וליפאו תוניפס ,םיקנט
 !ןכש לזמ

 ודיקפת תא קחש - ()טּגת(ונתו וז

 םע דדומתהל זעהש דיחיה בדנתמה לש
 רודכ תא לוכאל הסינש ינלטקה סוריווה
 קחשמ - תוליעפ תואלמ תומר שש .ץראה
 !קיבדמו קילדמ

 - + :צץ6ודוטו- 16 [יוקחחק 1366

 הנורחאה הלמה ,תינרדומה ברקה תנוכמ יהוז
 םיטאריפה תא הכה .ינורטקלאה ברקה הדשב
 םיידוסה םידיאורטסאה לע ןגהו ללחב
 .ץראה רודכ לש קשנה ירובצמ םישמשמש
 םירעבמ ,תומכח תוצצפ תודמוע ךתושרל

 .םיבבותסמ ןגמ ירודכו םינלטק םיירוחא
 םיירהצה תקספה תעב - 16% /\ 56ז68חו

 הלאש רבתסמ .םיירותסמ תוחוכ ךל םיעירפמ
 םישרודש ךושחה םלועהמ םיאפר תוחור םה
 עשרה תוצלפממ םתוא ררחשל ,קרמ ,ךממ
 טבחמ :ילאדיאה קשנה .םלועה לע וטלתשהש
 רוזחת וא םלועה תא ליצת םאה .סיסב רודכ
 ?רפסה תיבל

 ךלמ - ₪11וצ ₪גצ0₪ לש ויתואקתפרה
 הרוחבה תא ףטח ןוברוב בוחרמ םיעשופה
 ךא ...התוא ליצהלו ךינתומ סנשל ךילעו ךלש
 הכתו היפאמ ישנאו םינינת ןיב רובעת םדוק
 הב (4%4) תוומה תינוכמ ךותמ תוצרמנ םהב
 ?ןכומ .גהונ התא

 ו
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 תא תיבשהל ןווכתמ אוהו ץיקה הנחמל
 לכות םאה .םידליה רתי לכ רובע החמשה
 תתל ןכומ התא ילוא וא ?השפוחה תא ליצהל
 ?ץיקה תא ךל סורהל לוונמל

 תא ןחב םישלבה ףולא - 16% 1
 בצמה .הכ דע ופסאנש םיזמרהו תונומתה
 יוניכב עודיש ,ה'צירפק עשופה .רומח הארנ
 םאה .עירפמ ןיאב ריעב בבותסמ ,יובדגיב
 תרובח תא ףוסאל חילצי יסיירט קיד
 עשפה - ריעה תובוחרב טולשי ימ ?םיעשופה
 ?הרטשמה וא

-% 

 עשרה אבצ - [עץגשש|ג'פ (%6

 ,ךרדל אצוי םעפ יא ףסאנש רתויב לודגה
 ,ומצע הלוקארד אוה גיהנמה .תושונאה דגנ
 - םדאה ינב לש םמד תא זיקהל הצורש
 !ותוא תותשלו

 וניא עשפהש רמא ימ - 16 [טתופת6ז

 שידקמ אוה .תאז רמא לסק קנרפ ?םלתשמ
 תובוחרב עשפה רוגימל וצרמו ונמז תא
 שאר ,ןיפ-גניק תא לסח :הרטמה .םירעה
 רשאכ םג - חכשת לאו .םיעשופל ןושארו
 !הניפב ךל הכחמ אוה - ותוא שפחמ תא

 םתיאר ?ןומרחב םתייה - 5%א1 סח 8%
 םגש ןמזה עיגה ?ףרוחה תדאיפמילוא תא
 וילע רהה לבא .החמשב ופתתשת םתא
 הלעמל דע אלמ תויורחתה תומייקתמ
 וא - יקסה םע םדקתהל ךירצ .םילושכמב
 !תומל

 ןמטאב תא םתיאר

 חטב ?ןוכנ ,עונלוקב
 ןמטאב תא םתיארו .םתיארש

 שי םא .הלאש וזיא ?ואדיווב

 קפס םוש ןיא ,ודנטנינ םכל
 קחשמה תא םתינק םגש

 תונהיל םכל ונתנ זא .ביהלמה

 הנש ךשמב קחשמהמ דבל
 םכל שחלנ וישכעו המילש

 ירוחאמ םילפא תודוס המכ

 .םיעלקה
 רפסנ ,ריכמ אל דועש ימל

 תרטמ .הלועפ קחשמ אוה ןמטאבש
 רקו'גה לש הרובחה לוסיח :קחשמה
 (םאתוג דיעה לע תמייאמ הרובחה)
 ומצע רקו'גה םע תודדומתהו
 .הלרדתקב

 ,תומר שמחמ בכרומ ןמטאב
 .םיכסמ רפסמ הליכמ תחא לכש
 םירוצי םע דדומתת קחשמה ךלהמב
 םניא ךיביוא בור .םינושו םיבר
 יטילש ךא ,תודחוימ תורצ םימרוג
 לוסיחל רתוי םישק םיכפוה תומרה
 טילשה .תומרה תומדקתה םע
 - ומצע רקו'גה אוה הרדסב ןורחאה
 .רתויב ןכוסמה םגו ןורחאה אוה

 ,תומרה לכ לע םיפיט ונטקיל
 :תויללכ תורעה המכ םג לבא

 תמושת תא קלחתש יאדכ *
 ןיבל ךב םימחולה םיביואה ןיב ךביל
 .םייחה-דמ

 תמושת ךל הראשנ דוע םא *
 תומכ לע רומשל הסנ ,היונפ בל
 לככ בורק) תיברימ תשומחת
 קקדזת םימעפל .(99-ל רשפאה
 טילש לע רובגל ידכ וזכ תומכל
 .המרה

 קשנה תא לעפה ,הרקמ לכב *
 ביוא לע רבגיש רתויב שלחה
 ירשפאה חוכה לכ תא רומש .והשלכ
 .המרה טילש לע רובגל ידכ

 ןמטאבב טולשל לק אל *
 השק .תוריק לע ספטמ אוה רשאכ
 ?אל ,תואיצמב םג תאז תושעל

 ךלש קשנה רובצמ רשאכ *
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 ] תו : 5% ית כ 4 |

 ףוסאו םתוא גורה .םיבר םיביוא םירבוע וב םוקמ אצמ ,ןקורתמ
 .םהירחא םיריתומ םהש קשנה תא

 :1 המרל םיפיט
 רובצמ ךמצעל ףוסאלו םיביוא לוסיחב ןמאתהל לכות ןאכ

 תויחהל םימעפל לכות ךרדה תישארב .קשנ ילכ לש םישרמ
 בוש ףוסאל ידכ - בוש םתוא גורהלו הרוחא הרזח ידי לַע םיביוא
 .םהלש קשנה ילכ תא

 דע דמל .םינווארקה-םישקומהמ קמחתהל ךילע ינשה ךסמב
 וא םהילעמ ץופק זאו וצצופתי םהש ינפל ברקתהל לכות ןכיה
 ,הרוחא גלד

 דצב עיפומ אוה .ינקלטקה שעה אוה הנושארה המרה טילש
 שולגי אוה .זוזת לאו ברקל ךמצע ןכה .ךנוויכל ףפועמו ןימי
 תוכמ רפסמב ותוא לסחל רשפא .שאב חתפי זאו ךשאר רבעל
 .תובוט

 :2 המרל םיפיט
 המרל ךלש חוכה תרזחה לע דובעל לכות תשורחה תיבב

 אוהו - "קולג" אוה הרקתהמ ףטונש רמוחה !תוריהז .הריבס

 .ינלטק

 .םירתוימ םינוכיס חקית לא ,ישילשה ךסמהמ טלמיהל ידכ

 גורהל םוקמב הנכס ףוקעל לכות םא
 .תאז השעתש יאדכ - התוא

 שממ לש \שז> התא םא
 ףוסב תאז חיכוהל לכות ,ודנטנינב
 ךוסחל ידכ) ףורגאל רובע .המרה
 דצמ הנוכמה רשאכ .(חוכ תודוקנ
 ברקתה ,ץופק שאב תחתופ ןימי
 בצמל דר זאו לכותש המכ דע הילא
 ,בוש הרית איהש דע ןתמה .העירכ
 .העירכ בצמל רוזחו התוא הכה ,םוק
 לסחתש דע ,בושו בוש תאז השע
 .האבה המרל רובעתו הנוכמה תא
 ?תנבה

 :3 המרל םיפיט
 ךות בויבה תכרעמל תעגה

 .תידוסה הרעמה רחא ךישופיח
 תא הכהו ךלש גנראטאבה תא לעפה
 אל ידכ .םיתחונ םהשכ םירדיי'גה
 םיצפוק םה ןאל האר ,םדי לע גרהיל
 .ךופהה ןוויכל ץורו -

 - םיהובגה םיקוצל עיגת רשאכ
 !הטמל רשי ץופקת לא

 :4 המרל םיפיט
 התא םולה דע תעגה רבכ םא

 אל .רתויב חלצומ ןמטאב הארנכ
 ןתית לא ...לבא םילמ ריבכנ
 .ךתוא עיתפהל םינווארקה-ישקומל
 !המרה לש עקרל דואמ םימוד םה

 :5 המרל םיפיט
 רתויב בושח הציפקה רשוכ

 תויחמומל תעגה םאה .וז המרב
 רזעהל לכות ?הציפק ךות ףורגאב
 :ךרד ךמצעל תונפל ידכ וז הקינכטב
 .ריקה לא רוזח זאו הכה ,ץופק

 ךילע ,הלרדתקל עיגת רשאכ
 זאו - הרוי רקו'גה יתמ דומלל
 םג רוכז !םירודכהמ קמחתהל
 התא רשאכ קר ותוא תוכהל יאדכש
 רקו'גה לכוי ךכ .דחא םוקמב דמוע
 .קזנ ךל םורגל ילבמ ךכרד רובעל

 ,םכלש ודנטנינל וצור זא
 ןמטאב לש תטלקה תא וסינכה
 .קחשמה ףוסל ועיגת םעפהו
 !החלצהב

 6-25 כ



 תורל .ץופקל רטפא .ודנטנינ לש תבלושמה חכרעמה העיגה ףוס ףוס
 הנימי - ולוע םייתש .תחא .םיוטדח םיקחשמ קחשל רקיעבו התיא

 ודנטנינה שפחתמ םירופ דובכל
 לש תבלושמה תכרעמה .סאלקל
 הכחמ קרו ץראל העיגה ודנטנינ
 .םיאנת ורפשיש םי-וא/12-ל
 שי ,לכ םדוק ?רופישה המ
 .ירמגל ליגר ודנטנינ הב
 לכ תא וילא רבחל רשפא
 .קושב םויכ שיש םיקחשמה
 ינש תללוכ תכרעמה
 לכב ומכ ,םיקיטסיו'ג
 ,רחא ודנטנינ

 םע .לכה אל הז לבא
 ,חדקא םג םילבקמ הליבחה
 ןתונו היזיולטה לע הרויש
 יקחשמב םג קחשל \\12-ל
 .בוט רבכ הז .םיחדקא
 םידו\12-ל ןתונ םג חדקאה
 - השדח תונמוימל עיגהל
 ךסמ לע קוחרמ ןוויכ
 רבכ םיחדקא .היזיולטה
 תכרעמל ףיסוהל םתלוכי
 .םדוק

 לש תרתוכה תלוג
 המ ,השדחה תכרעמה
 בוהאל םירוהל םורגיש
 שממ םי-\/[12-לו התוא
 .חיטשה הז ,החמשמ ץופקל

 ךירצ ללכב ימ ?חיטש
 חיטש רושק המ ?םיחיטש
 ?ודנטנינל

 תא חטשל ונחלש
 ,ודנטנינ יניינעל ונבתכ
 .וקמועל חיטשה תא קדבש

 ",ןיינעמ שממ היה הז"
 - חיטשה" .בתכה רמא
 ,רופא חיטש .חיטש תמאב
 םיעבצב םילוגיע וילע םירייוצמש
 לבכב תכרעמל רבוחמ אוה .םינוש
 שמח ךרעב) רטמ ךרואב למשח
 ליעפהל ידכ .(תונטק תוטלב
 ץופקל ןקחשה לע חיטש יקחשמ

 6% ?0כ

 לוכי אוה .(םילוגיע ינשב תעגל םג םימעפלו) לוגיעל לוגיעמ
 הציר בצק דודמל וליפאו תיבוריא תולמעתה למעתהל םג
 עיפומ חיטשה לע ןקחשה השועש המ לכ .םייפמילוא םיקחשמב
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 ץופקלו וירמ רפוס תויהל רשפאש הככ ...ןמזה ותואב ךסמה לע
 .יתימא ןמזב - ביואה לעמ

 .הגאדב ונלאש "?היזיולטל ידמ בורק אל הז"

 קחרמל עיגהל ןקחשל רשפאמ לבכה" .ונבתכ בישה ",אל"
 דחוימב ,קחשמה ןמזב ץופקל דואמ חונ ,הזמ ץוח .ךסמהמ חונ

 וז .םמחמ הז יכ ,הזה השקה ףרוחב
 אלו ףוגה לכ תא הזיזמש תולמעתה
 ".תועבצאה תא קר

 .ונהמת ,"?חדקאה םע המ לבא"
 .חדקאה תא םיריכמ רבכ םלוכ"

 האצותהו - הרויו ןווכמ התא
 םיקחשמ שי .ךסמה לע העיפומ
 םידדוש לע םהב תוריל רשפאש

 תעגפ םא .ףדרמ תעב
 םהלש תינוכמה - םיגימצב
 ".רוצעתו ר'צנפ לבקת

 תא םכסת ךיא זא"
 יאדכ ?השדחה תכרעמה
 "?תונקל ץורל

 ונבתכ רמא ",הככ זא"
 תכרעמה" .ודנטנינ יניינעל
 .הבינגמ שממ - תבלושמה
 תא ,תוליעפה תא בהוא ינא
 שי .חדקאהו תוציפקה
 רשפאש םיקחשמ ינומה
 חהדקא םע קר קחשל
 םיקחשמ עיפוהל םיליחתמו
 וז .חיטש אקווד םישרודש
 וליפא ,הדמחנ תכרעמ
 תכרעמ הצורש ימ .הקילדמ
 ",ךוסחל ליחתיש יאדכ ,וזכ

 ,הרטנ תרבחב ונקדב
 תא ונצראב תקוושמש
 םהו תבלושמה תכרעמה
 לש הליבחבש ונל וליג
 תבלושמה תכרעמה
 ודנטנינה תא םילבקמ
 לכל םיאתמש) רכומה
 תומייקש ודנטנינ תוטלק
 ,םיקיטסיו'ג ינש ,(ץראב
 ךירצ אל) ינעוצקמ חדקא
 הלועפ חיטש ,(ןוישיר
 תטלקו ןולס לכל םיאתמש
 םיקחשמ השולש הליכמה
 םיאישה רבוש ,וירמ-רפוס)

 םיפלצל םיזוורב דיצ ,ודנטנינ לש
 - הציר תויורחת םגו םיליחתמ
 ..הדאיפמילואה תארקל

 היהת הנשה ילוא ...ןיינעמ
 ?חיטש יקחשמ לע תורחת

 .דבלב הצפחח תויולע

 םניח ןחב שמתשחל רתומש תונכות ןח תוירוביצ תונכות

 תא קודבל רתומש (5115% גאס תונכות וא ,(ץוזג1 16 ססא[ג1א)
 שי תומיאתמ ואצמנש חדימבו םולשת אלל שמתשמח יכרצל ןתמאתח
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 סוד דומיל

 ליחתהל דציכ

 דמלמח

 הו ₪05 ןומיאו הכרדה

 סודקסיד

 תקיזיפטמו היגולורטסא

 הו ורטסא

 היגולורטסא

 תוישיאה חותינ

 סטומטירויב טקסיד
 חרואא תאירק

 דיתעה תאירק

 חו םירפסשמ יפ לע דיתע

 די בתכ חותינ

 תישוח לע הסיפת

 ישיא טוראט

 םייונישח רפס

 תודיתע - יסנמואיג

 תויקסע תונכות
 ח] ןמז בויח

 ₪1 לק טקיורפ
 דחא טקסידב השולש

 יטמתמ/יעדמ ןובשחמ
 תודימ תרבעה

 יתאז רותפ

 םימדומ תרוטשקת

 144 ןיעידומ
 סוקורפ
 1 סוקורפ ירזע
 ! סוקורפ ירזע

 ₪1 םדומויק

 88% תוחול- תרושקת

 6 לודגה חולה

 ח4 לודגה חולל םירזע

 885 טקדליו
 ביהראב 885 ירפסמ

 םירזעו תונושד תרוטקת

 ררווקר
 |. 'י

 םיצבק תרבעה

 גולטיק- םינותג יסיסב

 תריד תלוכת
 תיבה תקזחא

 ₪6 ךלש ואידוה תירפס

 84 תוטלק גולטיק
 סיטקסיד גולטיק

 סיטקסידה תירפס

 עדימ יסיסב

 ₪4 ריהמ סיסב

 ה א 6

 חט א אזו 1

 חו דס" 6

 אא 51

 תיללכ היצמרופניא - עדימ יסיסב

 ₪ עונלוק יטרס
 עווא לכל חנתמ

 סלועח תומוא
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 רישי קוישב 6-ל | שו הנכות

 ךל תושפאמ ,םיבשחמו סישנא תצובקמ רישיח קווישח תכרעמ 5
 יוסיכ תרומת ,םישומיש לש בחר ןווגימל תוירוביצ תונכות ןימזחל

 בור .חנכותח ירצויל 5100 ל 55 ןיב םיענח םימוכסב שומיש ימד חולשל
 תשרדנ אל ןהמ לודג קלחב סלוא ,תילגנאב ןח תוצפומח תונכותח
 ןהב שמתשחל ולכוי םידלי םגו חפשח תעידי
 יפל ןמצע תונכותה תא ןבומכו תוירוביצ תוינכות גולטק ןימזחל ןתינ
 03-2951465 : לט 61116 דוקימ אית 11616 .ד ת םיבשחמו סישנא : תבותכח

 017295144 : סקפ

 רווידו הצופת תומישר - עדימ יסיסב

 ריטשי

 הצופת תומישר לוחינ
 תוקבדמ
 תולקב תוקבדמ

 םירזע - עדימ יסיסב
 סייבידל סירזע

 עדימ לוחינ

 שנאלב טרק
 סייבידל חותיפ תפיבס
 סייבידל ךסמ ירזע
 סייביד יטירפת
 סייבידל תונולח
 טייביד ינימ
 סיקוקיז
 תושפוטמ תוגצה
 פוקסודילק
 םייחח קחשמ

 םוי רדס לוחהינל תינכות

 קזח ןחלוש
 תושיגפ ןמוי
 יסויח תא יל חשע
 םכחה חולה

 יתנש ןונכית
 תבשחוממה הריכזמה
 תונטק תועדוח
 .ךסמה לע םינועש
 ירבעח חולה
 ב"הראב חשפוח ןונכת

 תונוש תודמול תוינכות
 םימונורטסא םסינותנ
 חימונורטסא הפמ
 סלועה
 הימיכ
 ? חימיכ
 םילגד

 ךרה ליגל ךוניח

 דליל תינכות
 תונמואו תילגנא ןובשח

 תופט דומיל
 תינפי

 תיקלטיא
 1 תידרפס

 תודמול

 סולוקלקל הנכח
 םייעדמ םירוטלומיס
 חרומל סירזע

 הרומל םינויצ רפס

 תרווע הספדה

 הקינורטקלאו הסדנה

 םילזונ

 םידדומל תינכות
 הקינורטקלא/למשח יבושיח

 הטאידו הנוזת

 בשחוממה חבטה

 םינוכתמ 108
 לוהינ תנכות - םינוכתמ 56
 הטאידל רזע 10%

 הטאיד ירחא בקעמ 110

 םיספטו םיבתכמ נ
 םיקסע יבתכמ חאמ 111
 םיספט תריצי 0
 1-םיספונ תריצי 13

 סיספט 71

 וגול רצוי 16

 ₪82 ייומדו תואקתפרה - םיקחשמ ג
 יהקתפרח 5
 יתעבוט *קינטיט"הח 116
 ןודנולב הלוקרד 17

 חצר תשרפ 118
 ףרומ תמקנ 19
 הרעמב שופיח 120

 תואקתפרה יקחשמ השולש 1
 רודרךיעמ עמקה ןנ
 1* רוד-ןיעמ עמקה 3
 2010 תידוס המישמ 158
 1 - םיקחשמל תונורתפ 18
 ?- םיקחשמל תונורתפ 7

 תקיפרג- םיקחשמ ג

 סיקחשמל סירזע 15
 ודלא תוקתפרה 156

 קימוק ןטפק 17
 1 ןיק רדנמוק 1
 סיבכוכ ןיב עסמ 18
 הרז תיללח 19

 *סירטט" ימאות םיקחשמ 10
 הגיהנ רוטלומיס 111

 ו[ היצלומיסה - דפ 3

 ופ 7
 תוזירז יקחשמ 13
 זורק תואקתפרה 14

 קיטסיו'ג יקחשמ 15
 ללח יקחשמ 16
 ןמ קפ יקחשמ 7

 1 - תוזירז יקחשמ 18
 ! - תוזירז יקחשמ 19

 הפיקת קוסמ 140
 1 - םירפילפ יקחשמ 141

 ? - םירפילפ יקחשמ 11
 ןרוקפופ 77

 ידמימ תלת ףלונ 18
 קס" 9
 יאקירמא לגרודכ 10

 חול יקחשמ >)
 1 * לופונומ 14
 1 - לופונומ 15
 ודנוק 16
 קסיר 1-47
 הינשה םלועה תמחלמ 9
 סלועב הטילשה 10
 המחלמ יקחשמ 11

 חול יקחשמ 171
 ידמימ תלת חש 3



 ק6"ל טמ חש 14
 טיכנ"חש תוחיתפ דומיל 15
 ונימוד - ש"דוד 1%
 שב שש 17

 או 18
 ןבל רוחש 9

)( 100 

 .וניזאקו םיפלק יקחשמ )

 ימר 141
 1 - םינוש םיפלק יקחשמ 17
 ! - םינוש םיפלק יקחשמ 11
 'גדירב 1
 וטילוס 1-4
 1 - רטילוס 15

 ק'גקלב 16
 ! ק'גקלב 17
 סגו-סל רקופ 128
 ["רקופ 19
 חיבוק יקחשמ 17-90

 וגניבו וטול יקחשמ כ
 ימלוע וטול 171
 טמוטול-וטול 64
 וגניב לג
 קוסעח בשחמה 173

 1 ז בשחמ *יעושעש" 1%

 1 - בשחמ *יעושעש* 15
 3 - בשחמ *יעושעש* 176
 בחואמ בשחמ 177

 (םירוטלומיס) תימדח יקחשמ כ
 תוטכי ץורמ 10
 חדומרב שלושמ 11
 תיקסע חיגטרטסא 171

 ילופולנמ 11

 ןוקייט 4

 טרופס-םיקחשמ ()
 גייד תורחת 177
 184 גייד תורחתל תופמ ךרוע 18

 םישרוש ()
 יחא רמוש 11

 החפשמ ץע 1%

 בשחמ תועצמאב טסוטרש 6

 טוטרש 1%

 טוטרש תנכותל םירזע 1%

 ידמימ תלת טוטרש 179

 סיפרגו תקיפרג ()
 א( - סאגזד 1 1%8

 ןמסיטפרד 19
 חגוצת 200
 סיכסמ תריצי 201

 רזע תוינכות - הקיפרג ()
 עא ;1

 ₪4 * הקיפרג תבסח 0
 הקיפרג תבסחל םירזע ₪
 םימישרת ךרוע 70
 (יאהחשטיא< תחת) םילמס ךרוע 1
 רזיל תוספדמל תירביעב םיטנופ 4
 לק -טוטרש = 35-נזז
 צ(4ג"ח רייצ |58

 ג וז + תה וב ות. ה

 ₪ * (טוטרש) דאקהוד -]

)0 

 תשקח
 טולפ חטאד
 םיפרגב חגצח

 תספדמ ירזע

 םיביבחת

 סרומ דומיל
 ןנגל ךירדמח
 ריינ ילופיק

 תוקבדמל תוינכות

 תוקבדמ
₪ 

 האופרו תואירב

 יתואירבח ךיא
 ישפנ חתמ תקידב

 ₪ האפרמה | 4[2-

 4 םייניש תאפרמ לוחינ

 רובידו תולוק ,חקיסומ

 רתנגספ ]8

9 
+ 
290 

5 
0 
1 
21 

 תונוש הקיסומ תוינכות
 םייסלק םילילצ

 בשחמהח בוביד

 בשחמ תופש

 סיליחתמל קיסייב
 םילכ זגוא * קיסייב
 ילבמסא דומיל
 לקספ וברוט דומיל
 .לקספ וברוטל יפארג ךרוע

 0 ₪777% דומיל

 8416011 דומיל
 ₪4 - 6 תפש דומיל 1

 רלבמסא ירזע

 סיזאוא 1%

 לקספ וברוט יכטמל חרזע
 1 לקספ וברוטל חרזע
 6 תפשל תויצקנופ

 6 תפשב תונולח 11

 8104 ירזע

 או/א 758 תונכות חותיפל םירזע

 סינותנ תונוילג

 6/3 חיבוק ןוילג
 ריהמ ןוילג
 תולק ילס
 ףורתפ אצמ

 תקיטסיטטס

 2? הסריג הקיטסיטטס

 בשחמל םירזע

 םטסיטל םירזע
 47 בשחמ תקידבל םירזע
 ןורכז תקידב
 םסירזעו ןורכז ינחבמ
 בשחמה תקידב
 קטידאנא
 חישק ןנוכ תקידב

 סוד ירזע

 הרזע יכסמ

 תוינכותמ חאיציל םירזע

 02-1982144 'טששהמ ,02-102148 ילו ,611146 ק4''צו 11628 .ד.עו וני-בוגארעש ודכיועצנא >>

 (זרייש רוב ושניעיפומ םשווש יפכ םיצקיישור י*רפסיא זוא4 כוצור) שכית+4יבזר ןכיולכירפזר 1רז4 יל וזרלש

 נודויבטש דונכוזנחר ירסיססלזכ ששה .זרדש 15 ויש מוזר זרנכונו ריזוע

 .[ רוב! .סש שי

 .רםישקוכו יזור ,רולרעצנל ץזנוזדכ

 ,דזו][>כ יצכו גושי

 :,סלכי"> קידוש בחצמנ א ומ
7-7 .]| -]-]--2---- 

 :סדוקרכשו "סמ זרויו 3 דררכפ4 רועי .-) .ןאבטכ 404 ,יק4 ₪74 וקי\כ כ םיבאאזופו

 ,דש ךקונוב

 < זי רפ4 לר

 ,תוזדו ודוענו רפיקוכ =

 .וזרפב י זושר

 ,רדלוס יפ ד זו-רע 7 ףיוקרוול שי =  ₪-אט וכילקלוכ ו יעשרשיב כיבדק אר ₪ידיזראור עכ =

 יא< שצכ 18% יי וקרזדלר ₪רליש קאר כר"מ גישיזר רשידדזו רערא םדש בטשדרל שי [יבדזורש4 דלדד) 8-2  (כיבבוקתכאאר (2*-יזרמכזו תא% <

54 

 *סקדייס* תוינכות
 טומריפלו חהקתעהל םירזע
 יסזאי ירזע
 תוירפסב לופיטל םירזע
 טסכטב לופיטל םירזע
 סו
 ! סוד ירזע
 געש ןטפ 'בח סוד ירזע

 [[=% /4501] יצבק יכרוע
 חישק קסידב לופיטל תינכות
 רקייב לש וירזע

 םיצווכמ םיצבקב חנגהו לופיט - םירזע

 |. [[ג 6 וויכל תינכות - קרא-לא
 ₪6 םיסוחד םיצבקב לופיט - זש
 סיסוחד סיצבק לוחינ
 חווצא ךרוע
 רטסמטמאב
 ץבוק גצח
 יאמ סיס ,רוצע
 סוריו יטנא

 חישק קסידל םירזע

 1 חישק קסידל םירזע
 ; חישק קסידל םירזע

 חישק קסידל יובינ

 ןטמל םסירזע

 ךסמ תוימדח

 סלוקרה ךןסמ יבג לע 66 -ל ח'מדה

15 

 ₪03-ל םירזע
 םישקמ ירזע

 \1/₪ תוינכותו ןורכיזל םירזע
 א!/א תוינכותב לופיט

 ז5א תוינכותב לופיט

 םיטירפת תוינכות

 ח4 - קזח טירפת

 4 - 2? יטמוטוא טירפת
 ₪4 - חישק קסידל טירפת
 ח4 - טירפת ודנמוק

 סיריחמ םיטירפת

 - תונוש - םירזע

 תינכותב שומישח ירחא בקעמ

 ךסמל םירזע

 ךןסמה יעבצל םירזע
 ןמס ירזע
 ךסמה לע חנגהל תוינכות

 תונולחו תומישמ יוביר - םירזע

 תונולח דוקיפ
 ₪4 - סקימיו

 תוינכותח לגלג
 קייטמסוד

 ₪" הע קח

 תספדה ירזע

 תספדמה לע חתוקיפל םירזע
 ןוספא תספדמל םירזע
 [] - ןוספא תספדמל םסירזע
 ט'גרזייל תספדמל הספדה ירזע
 ן] - הספדח ירזע

 םילילמת ידבעמ

 נגה

 ה 6 ןבתכ

 0-ילגנא םילילמת דבעמ 6
 ביתכ תואיגש קדוב 107
 ₪0-יטנופ ןולימ - ברזגב 9

+0 
5 
)0 
006 
068 

 ₪0" תופדרנ םילימ * ןולימ
 תירבעב יפארג ןלילמת - גת'מ

 תיתוכאלמ היצנגיליטניא

 תויעבח רתופ
 ןלילמת* 1 תובשחמח תארוק

 שארה הנשב םייונמה עצבמב

 ךרע \א1? ןוחרי ,ונחטבהש ומכ
 וניצר אל .םייונמה ןיב הלרגה
 קלחל וניצר לבא - דחא ףא בזכאל
 םיעיגמה םיסרפה תא רבכ
 תו-ואז2-לו םיכוזה םי-ו/[7-ל
 ?הלרגה םישוע ךיא זא .תוכוזה

 קש ךותמ ונפלשו םייניע ונמצע
 לש םהיתומש תא םייונמה
 הזש וניוויק .םיכוזה םידואז2-ה
 ונחמשו ,ביהלמו בינגמ 12  היהי
 !הכחב םידו\[? ינש ונלעהש תולגל

 בשחמ ,ןושארה סרפב
 תרבה תנתמ /?(י א 8קזוה(

 ןנוכ ללוכ ,לארשי טנירפס
 ינועבצ גצ ,720% ןנוכו %
 םישקמ 102 תדלקמ ,(4
 תספדמ ,קיטסיו'גל תואיציו
 לבויו ליא םימואתה וכז ,רבכעו
 .יתימא

 םירג ,יצחו רשע ינב ,לבויו ליא
 'ה התיכב םידמולו הווקת ינגב
 םה ליאו לבוי" .םינג רפסה תיבבש
 וגגומתה "!םינייטצמ םידימלת
 םירוחבל שי רבכ השעמל .םהיריכמ
 .םיקחשמ 1507כו בשחמ םיריעצה
 לבוי ,בשחמב קחשמ ליא רשאכ
 וא ,ולש יוב -םייגב םחנתהל לוכי
 רשאכ .טמחשה קחשמב זכרתהל
 לע דקוש ליא ,לבוי לש ורות עיגמ
 .אבה ךלהמה

 ":תוחשל םיבהוא ונחנאו"

1-0 

 וליחתהש ינפל קוידב תינופלט םתוא ונספת .םיינשה וריעה
 ,רבדל המ ןיא ...(ליא) תינגרואהו (לבוי) הנילודנמה לע ןמאתהל
 !םיצורח םידוא 7

 תוידו/ז2-ה תא ליפכי קר ףסונה בשחמהש םיווקמ ונחנא
 ינשב תחא הנועבו תעב קחשל ולכוי םה וישכע .ליאו לבוי לש
 חרוכ אוה ףסונ בשחמ ,הנומתב םיאור םתאש יפכ !םיקחשמ
 .תואיצמה

 ררל ינדו ירוא :םיכוזה ןיב ףסונ םימואת גוז תולגל ונחמש
 ריכהל וניכז ונחנאו בשחמ קחשמב וכז ינדו ירוא .םימלשוריה
 ?םימואת םה ונלש םיארוקהמ המכ .םימואת םי-ו\[ דמצ דוע

 .אבס רפכמ רלג ילינ התיה בר רשואל ונל המרגש הכוז דוע
 ונאו שיש ןבומכ !תוארוק ונל שי ללכב םא וניהת הלרגהה ינפל
 הלעש סרפה תא תועובקה תוארוקה תחאל קינעהל םיחמש
 .הלרוגב

 ;7(0-ל בשחמ יקחשמב וכז האבה המישרבש םיד\\127-ה לכ
 ןועבט תירקמ 13 ןב רבה ריפוא
 דובכל : םילשורימ יצחו 12 ינב ררל ינדו ירוא
 \/1? תלרגה : לקד בשוממ 14 ןב ולגירט יתיא
 : היתב תרכזממ 10 ןב ןפס דעלא
 אבס רפכמ יצחו 11 ןב םואבלפא רימא
 הפיחמ יצחו 12 ןב רפוס איג
 םייתעבגמ יצחו 11 ןב ןמקה ןח
 ביבא לתמ 14 ןב ימעזבל לט

 יטרפ םש :

 החפשמ םש +

 הדיל ךיראת :

 הבוהכ : הפיחמ יצחו 13 ןב םל ןונָי
 אישנה תמרמ 13 ןב ןיקטוג לאכימ
 ריע : אבס רפכמ 12 תב רלג ילינ
 דוקימ : תרמש ץוביקמ יצחו 12 ןב עבג ןדיע

 זופלט רפסמ : םידתבמ 14 ןב ןהד ימולש

 :וכז ודנטנינל קחשמב
 רמועמ יצחו 12 ןב סנאיטסב ידיג
 'ג ביבא תמרמ 10 תב ןייטשניבור תינרוק

 קרב ינב 1409 .ד.ת ;

 ?האבה הנשב \א\17-ל לחאת המ +

).. 

 \/1?. ןוחרי לש הנו
 לע וארק .ארונ אל ?םתיכז אל
 \/12  ןוחרי לש שדחה עצבמה
 .13 ןוילגב םסרפתיש

>< > >< 

 תונוילג 12 גגוח 27
 םיפורשה םיד\\/17.-ה ןיב לירגמו
 ידכ .תוקילדמ \\1 תוצלוח 0
 תא אלמ ,הלרגהב ףתתשהל
 חלשו די בתכב אבה שולתה
 .\/17. תכרעמל

 קר תוצלוחה תא לירגהל לכונ
 השימחה דע ועיגיש תופטעמ ןיב
 !הנשה לירפאב

 ה. 43, ,אהאהההחגה.הה>כ,ההה.הההדהההכגההסהחחפהסה

 29 קשה



 תובוחרמ טיפרג ןולא
 לידגהל ולכות םאה :לאוש
 קר שי המל ?ןותיעה תא
 ?םידומע םיעברא

 עומשל םיחמש דואמ ונחנא
 המ לבא - וא[ דוע הצור התאש
 םידומעב אורקל הצור תייה
 תועצה וחלשת םא ?םיפסונה
 לוקשל חמשנ םיפסונ םירודמל
 אלמל הסננ - זא דע .ןותיעה תלדגה
 ונלש םידומעה םיעברא תא
 .םיניינעמ םירמאמב

 תובוחרמ ןמכוה ןליא
 תכרעמ םאה :לאוש
 םעפ יא עיגת 0

 תכרעמה הלעת המכ ?ץראל
 ?עיגת רבכשכ

 ,ןומה הלוע ואיג-ואינ תכרעמ
 אלש חינהל ריבס .ל"וחב וליפא
 רתוי הלועש עוצעצ שוכרל הצרת
 םושמ דחוימב ?ןוכנ ,ח"ש םייפלאמ
 ףלא ךרעב הלעת תטלק לכש
 הנקש ימ תא םחנל ןתינ ...לקש
 ואציש ךכב קר ואיג"ואינ תוכרעמ
 ,םרובע תוטלק (8) הנומש קר

 :תעדל הצור ןריב רוא
 תא גישהל רשפא ןכיה
 ?] ,ּהזיזְצ

 ץראב ותוהש תא הלבמ יראל

 = -3)כ

 ר"ד נש הניפה
 ...ןיטולחל ריבס ריחמב ותוא גישהל ןתינ םש ,גאב תויונח תשרב

 םיכובמ" הז המ :תעדל הצור הירבטמ יול ןולא
 ?בשחמל וזכ תכרעמ הנשי םאה ?"םינוקרדו

 תשרוד הבושתה לבא הטושפ הלאש תלאש ,ןולא ןכבו
 האלמ הבושת תתל םוקמב .הכרדה תורבוחו םירפס רפסמ תאירק
 .קחשמל םינושה םיכירדמה לא ךתוא הנפנ

 ךרד" ןיעמ אוה םיכובמו םינוקרדש ,תחא לגר לע ,רמול ןתינ
 ,החנמ) ךובמ טילש תללוכ קחשמ תרובח ."קחשמ ןיימדל הבוט
 םהש םינפ םידימעמה םינקחשו (קחשמה ךלהמל יארחאש
 תומד לכ .םיצרופו םיבנג ,םימחולו םימסוק :תונוש תויומד
 הרדגהל םאתהב קחשל הילעו קחשמה תישארב תרדגומ
 ידכ רתוי השק דובעל הכירצ "דמג"כ הרדגוהש תומד :אמגודל)
 (...הובג ףדממ רפס דירוהל

 םיאלממ םיקוחה) תכבוסמ םיקוח תרדס יפל להנתמ קחשמה
 הלמה - המחג) ךובמה טילש לש ויתומחג יפלו (םירפסה תא
 .("הזירק"ל תירבעה

 ךות לא 6ןכ לש אלמה םלועה תא קיתעהל רשפא יא
 .ידמל םיחלצומ תונויסנ רפסמ ושענ תאז לכב לבא ,בשחמה
 .5ע6 01 ₪6 0146)86ז איה ךכל הבוט אמגוד

 לע הבתכ העיפומ ,12713 םידומע ,וא]12 לש 4 ןויליגב
 קר לארשיב םיצפומ הלא םיקחשמ .551 תרבח לש 6 יקחשמ
 לש 4 ןוילג לש קתוע םכל ןיא םא .גאב תויונח תשר ידי לע
 הב תונחהמ שקבל וא גאב תשרב םתוא אוצמל רשפא - וא?
 .הזה ןויליגה תא םתינק

 השק היעב יל שי :אבה רופיסה תא רפסמ ןרע
 ייתוא םישאמ אוהו והשימ סוריווב יתקבדה !דואמ

 הארנכו רבחמ קחשמ יתלאש הנשה תליחתב
 ךכו ונממ יתקבדנ .ההוזמ יתלב סוריו וב היהש
 יתוא םימישאמ וישכעש םירחא םידלי יתקבדה

 ןנוכה תא םהל יתסרהש
 םהל תונקל ךירצ ינאו חישקה
 .שדח

 תא יתמשאה ינאש ןבומכ

 םהו ונממ יתקבדנש דליה
 םה יכ ,בושח אל הזש ורמא
 ימ .ינממ סוריווה תא ולביק
 ןיא םיסוריווב ילוא ?םשא
 תא השעש ימ אלא םימשא
 ?הנווכב סוריווה

 םיטרפ ןאכ םסרפנ אל - ןרע
 םיקחשמה תקתעה יכ ךילע םיהזמ
 .קוח יפ לע הרוסאו עשפ טושפ איה
 ךמצע תא ההזתש םיחוטב ונחנא
 הבושתה תא ןויעב ארקתשו
 .ךתלאשל

 תישע התא :הטושפ הבושתה
 הנכות ובנגש ,ךלש םירבחל קזנ
 םילוכי םה .םדוק תבנג התאש
 םא לבא - וצרי םהש המכ שקבל
 םה םיקחשמה תא ובנג םמצעב םה
 ומרגי םיקחשמהש ושקיב וליאכ
 אב היה םא ?המוד הז המל .קזנ םהל
 ךרד התיבה ךילא סנכנו ץרופ
 אב .דרובטקסה תא ךל חקולו ,ןולחה
 ץרופו (ירוא רבחל ארקנ) ולש רבח
 ךרוד ,ןושארה ץרופה לש תיבה לא
 וילגר יתש תא רבושו דרובטקסה לע
 תא עובתל היה לוכי אוה םאה .וידיו
 דרובטקסהש הז לע ןידל ץרופה

 אוה !אל ןפואו םינפ םושב ?ןכוסמ
 ץרופה תיב לא ץרפ) לוספ רבד השע
 .(ןושארה

 םסרפנ אלש הביסה אל וז לבא
 ךמצע התא .ךילע םיהזמ םיטרפ
 אלל םיקחשמ תקתעה .תעשפ
 אלו תוחפ אל - הבינג איה תושר
 .רתוי

 ידי לע םיבתכנ בשחמ יקחשמ
 תורבחב דבוע ימ .הנכות תורבח
 ,םיאקיפרג ,םיתנכתמ ?הנכות
 ,קוויש ישנא ,תוריכזמ ,םירפוס
 םילבקמ םידבועה לכ .םילבס
 לבא .הנכותה תורבחמ תורוכשמ
 םתואל םלשל ףסכ הרבחל שי דציכ
 יקחשמ ובתכיש ידכ ,עוצקמ ילעב
 וא תואלקהחל ורבעי אלו בשחמ
 תרכומ הרבחה ?האופר וא תואקנב
 םא .אלמ ףסכב םיקחשמה תא
 ומכ) םיחלצומו םיבוט םיקחשמה
 הרבחה ירה (לשמל ,וירמ-רפוס
 הלוכי איה זאו ףסכ הברה החיוורמ
 ידכ הלש םידבועה לכל םלשל
 .םיפסונ םיקחשמ ובתכיש

 הנכות רשאכ הרוק המ
 םוש תלבקמ הניא הרבחה ?תקתעומ
 לש הזה קתועה רובע (ףסכ) הרומת
 תא לבקמ אל תנכתמה .קחשמה
 תלבקמ אל תיאפוקה ,ולש לקשה
 לבקמ אל לבסה ,הלש לקשה תא
 קתועה .האלה ןכו - ולש לקשה תא
 םיקחשמ) סוריווב קבדיהל לולע
 םיאשונ אל םעפ-ףא טעמכ םיירוקמ
 בנגהמ רובעי סוריווהו (םיסוריו
 .אבה בנגל ירוקמה

 ףסכ המכ םכמצעב ובשח
 בנוג ןרע םא תלבקמ הניא הרבחה
 ,יש ,לכימל התוא ריבעמו תינכות
 םג הקיתעמ לכימ .העונו ןורי ,ןור
 - ןרומו לטימ ,םירמ ,לאכימ רובע
 ןורי .ישמ קתוע םג תלבקמ ןרומו
 תא האלה םיריבעמ םניא העונו
 ריחמש חיננ .הבונגה תינכותה
 ףסכ המכ .לקש 70 היה תינכותה
 ?הרבחה הדיספה

 קבדנ והשימ רשאכ :םוכיסל
 ותמשא וז - רחא והשיממ סוריווב
 לכ םא .קיבדמה לש אלו קבדנה לש
 אל - תירוקמ הנכות הנוק היה דחא
 .םיסוריווב םילקתנ םתייה

 ןולוחמ לטנבל לאירא
 רשפא ןכיה :תעדל הצור

 וריחמ והמ ?סקניל-יראטאל םיקחשמ ץראב גישהל
 ?לארשיב סיסנ'ג-הגסה לש

 .גאב תויונח תשרב סקניל-יראטאל םיקחשמ גישהל ןתינ
 הגס גיצנ ידי לע ץראב רכמנ וניא ןיידע סיסנ'ג-הגסה רישכמ
 .(!םייוקיחמ תוריהז)

 הלאשה תא לאש (םיטרפ דוע הלגנ אל) קירא
 יניא .\/6:4 יכסמ ירבחלו 6624 ךסמ שי יל :האבה
 םניא ירבח רובע קיתעמ ינאש םיקחשמה המל ןיבמ
 .םלצא םילעופ

 הקתעהה ,הז הרקמבו - עשפ איה םיקחשמ תבינג ,קירא
 אשונב קוידב ןרעל ונינעש תטרופמה הבושתב ןייע .הבינג איה
 תא קודבל לכות 6047-4 04 ןיב םילדבהה אשונב .הז
 .11 ןוילגב יתובושת

 ?םיהובג םהיריחמ יכ ילוא ?םיקחשמ קיתעמ התא עודמ לבא
 .םניח-יקחשמ םג םימייקש ךכל םג בל םישתש יאדכ

 "ללכה תושרב םיקחשמ" םינוכמ הלא םיקחשמ
 רתומש םיקחשמ םג םימייק .(קטט!וט | [כסתוהות (288168)

 םיניינעמ םה םא ,םרובע םולשת חולשל םג סמונמ לבא קיתעהל
 (38חו68) םייפותיש םיקחשמ םינוכמ הלא םיקחשמ .ךתוא
 ךות - םיקחשמ תרבעהל הנוגה ךרד םירשפאמ םהו (51ו316 א 6
 .םיבער םירתונ אל םיתנכתמהש ךכ ידכ

 :תולאש יתש חלש הבוצ ץוביקמ ןירג לאינד
 יבא ךא 68806 (:0גז הצור ינאו בשחמ יל שי (1

 ותוא יל תונקל םיכסמ אלו בשחמ ומכ הזש ןעוט
 הרגמ םכלש ןותיעה (2 .ףסכ ףסוא ינא םא וליפא

 יל אב טושפו דואמ יתוא
 יקחשמ לש תונח בונגל
 ?הנוובב הז םאה .בשחמ

 תובושח ךלש תולאשה ,לאינד
 ,אל :הנושארה הלאשה יבגל .דואמ
 .בשחמ ומכ קוידב אל הז ריג"םיינ
 תורטמל םג שמשל לוכי בשחמ
 ריג-םייג דועב - םיקחשמ ןניאש
 רשפא ריג-םייגה תא .קחשמ ולוכ
 ולש הגוצתהו םוקמל םוקממ תחקל
 רישכמה לע הבתכ התיה) תינועבצ
 קחשל ידכ .(רפסמ םישדוח ינפל
 תוטלק וילא רבחל ךירצ ריג-םייגב
 שי .םיטקסידב שמתשהל רשפא יאו
 ונחנא לבא ,םילדבה הברה דוע
 תקידבל הטושפ הטיש םיעיצמ
 ול עיצת ילוא :אבא םע אשונה
 ינפל ריג-םייגה תא ומצעב קודבל
 ,הרקמ לכב ?תיפוס הטלחה טילחיש
 תונהיל לכותו בשחמ ךל שי
 םיקחשמ ,וילע םישדח םיקחשממ
 רובע תכסחש ףסכב הנקתש
 !ריג-םייגה

 תניינעמה איה היינשה הלאשה
 וז ןוחרי .םייתשה ןיבמ רתוי
 םיקחשמה לע קר בתוכ תמאב
 ,רתויב םישדחה ,רתויב םיניינעמה
 "םירגמ"הו רתויב םיינועבצה
 תונקל הצור היה אל דחא ףא .רתויב
 םיקחשמל ןוחריה - ₪1,411" תא
 טלחהב איה הנווכה ."םיממעשמ
 קוידב קחשל בהואש ימ לכל חוודל
 תא גישהל רשפא ןכיהו שדח המ
 דואמ םיווקמ ונחנא .הזה שדחה
 ירמוש םישנא םה ונלש םיארוקהש
 אלו (קוח ירמוש םידלי רקיעבו) קוח
 יקחשמ לש תונח ובנגי אלש קר
 וקיתעי אל וליפא אלא בשחמ
 ףרצי יתימאה \\12-ה .םיקחשמ
 םיקחשמה תא הנקיו לקשל לקש
 חיטבי ךכ .ךכל תדעוימה תונחב
 רוזעי םגו םיסוריו ינפמ ומצע
 םיקחשמ רוציל הנכותה תורבחל
 .םישדח

 ףסכ קיפסמ \\[?-ל ןיא םאו
 ?תרבוחב רכזומש המ לכ תא תונקל
 תונקל ףסכ קיפסמ ןיא דחא ףאל
 רחא דחא לכ ומכ 7 לאינד .לכה תא
 םיאתמ קוידב המ טילחהל ךרטצי -
 לכב .רתוול לכוי אוה המ לעו ול
 תא \שז>-ב אצמי אוה הרקמ
 רתויב תושדחה תושדחה
 לכוי אוהש ידכ ,רתויב תוניינעמהו
 ךוסחיש ףסכה תא עיקשהל
 .רתויב םיבוטה םיקחשמב

 3 ושכ
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 ₪85 תחיתפ לע הזירכמ \\12, תכרעמ
 .ויארוקלו \/[2. ייונמל דחוימב דעוימש
 ,ק6 יקחשמ יאשונל שדקויש ,885-ה
 .תועדוה תפלחה רשפאי ,ודנטנינו 504
 - םיקחשמ םש גישהל היהי רשפאש םישחול
 !קיתעהל רתומש הלאכ קר לבא

 !םירפס ,יתובר םירפס

 ואצי תונכת ירפס ינש !םכחותמה \\12-ל

 :גאב תאצוהב הנורחאל

 "ות דעו תיבד-ףלאמ 0-8 56"
 יא 84816 תצק דמלש ימל רשפאי

= |6-845|0 ]. 
 !ות דעו תיב-ףלאמ

 יו שזו שאו

 ןיב .ולש ישיאה בשחמב תילמיסקמ הטילשל
 תיבל תובר תוינכות רפסב תולולכ ראשה
 .תונוש תודוקפב שומישה תמגדהל ,דרשמלו

 :"ךיטוטס 8641 6.07ל םלשה ךירדמה"
 תונכתה תונורקע םע דעצ רחא דעצ תורכיה

0 
 ה ךיוזפ ה

 .6 לקספ וברוט לש הדובעה תכרעמ םעו
 !לקספב בותכל הצורש ימ לכל ץלמומ

 תופש תא ריכמ רבכש ימ השעי המ
 םיקחשמ תנכתי ןובנה \א\12-ה ?תונכתה
 ...תכרעמל םתוא חלשיו (!תירבעב) םישדח
 ?ןוכנ

 י!ול'גנאלאכימ ,חמש תדלוה םוי

 יבחר לכב ,םישנא ינומה ודער ץרמב 6-ב
 ...סוריו היה .אל אקווד ?רק היה .םלועה

 יוניכל הכזש ,ללכושמ סוריווב רבודמה
 עגרב לעפומ אוהש םושמ "ול'גנאלאכימ"
 67ל ץרמב 57המ ףלחתמ בשחמב ךיראתהש
 המ .וןואגה ןמאה לש תדלוהה םוי) ץרמב
 לעמ עדימה לכ תא קחומ ?סוריווה השוע
 הביג אלש ימ השוע המ .חישקה ןנוכה
 !הכוב ?םינותנ

 התיה םעפה םג ,םימעפל הרוקש ומכ
 .יופצה ךיראתה תארקל הבר הירטסיה
 לא" םידיקפה לכל תוארוה וחלש תולשממ
 ."ןץרמב 67ה ,'ו םויב בשחמה תא וליעפת

 ול'גנאלאכימ

 םילויטל ועסנו שפוח ימי וחקל םידיקפ
 .םירהב

 :ןיינעב רתויב קיתווה החמומה תא ונלאש
 .סיריא הנכותה תיב ל"כנמ ,בוטיחא רפוע
 הבתכש םלועב הנושארה התיה סיריא תרבח
 הרבחה תא המידקה איה .סוריו-יטנא תנכות
 אל ללכב בוטיחא רמ !תועש 12-כב היינשה
 .סוריווהמ שגרתה

 םעפ לכב םיסוריו ביבס הירטסיה תרצונ"

 השק .םייוסמ ךיראתל םתוא רשקל רשפאש
 סוריו' לע הדיחפמ הבתכ בותכל םיאנותיעל
 דיחפמ עמשנ אל הז - '...םימעפל ףקותש
 ",קיפסמ

 הררועתה הז גוסמ הירטסיהל אמגוד"

 ףקות היה הז סוריו .םילשורי סוריו אשונב
 13 -ה לע לפנש ישיש םוי לכב םיבשחמ
 לכב שדחמ הליחתמ התיה הירטסיהה .שדוחב
 סוריו !ישיש םויב ערא שדוחב 13-הש םעפ
 אל אוהו - יארקאב ףקות ,5100א כ ,רחא
 םינותיעה לש תושדחה ידומעל םלועמ עיגה
 " .םיימויה

 תושעל רשפא המ החמומה תא ונלאש
 תונכות קר וליעפה" :הבושתה .םיסוריו דגנ
 לע שיש המ לכ לש קתוע ורמש ,תויקוח
 ביצקת םכל שי םאו - יוביגכ חישקה ןנוכה
 ".תוקבדיה תעינמל הנכות וליעפה ,ךכל

 !תואירבל

 !ינסיד-ורויל עסונ הנשה 7

 טהולה םייונמה עצבמ לע םיזירכמ ונא
 םידט/12-ה דחא !םינמזה לכ לש רתויב
 \/12 ןיזגמ לע הנשה יונמ היהיש םירשואמה
 תואקתפרהה קראפל םניח העיסנב הכזי
 !תפרצבש ינסיד-ורוי

 !תודווזמה תא וזרא

 םילבא םוחינ

 תבאוכ גאב תרבח םג ,לארשי םַע לכ ומכ

 הנורחאל דביאש ,תונרג בושיה לש ובאכ תא
 קר התיה היבא .םיליט תפקתהב היבא תא

 תונרג בושיב םידליה ןג ידלי

 .התומב שמח תב

 לבא ,םילבאה תא םחנל רשפא יא םנמא
 השגרה תונרג ינבל תתל וטילחה םינוש םיפוג
 ול תפכא - ץראה זכרמב יחש ימ םגש
 .בושייהמ

 עסנ ,גאב תוינח תשר להנמ ,ביבר ןליא
 55043 יקחשמ ומע איבהו בושייל הנופצ
 החלצה לחנ רוקיבה .םידליה ןג ידלי רובע
 דעומב בוש תונרגב רקבי ביבר רמו הבר
 תונרג רינרוט תא םייקל ידכ ,רתוי רחואמ
 תנתמ םה תורחתב םיסרפה .4/.550 יקחשמב
 .גאב תויונח תשר

 היזיוולט ירוביג - םכלצא בורקב
 !בשחמה ךסמ לע

 התנווכבש התע הז ונל העידוה סמייג גאב
 םיססובמה םיקחשמ תרדס תירבעל םגרתל
 ,היזיוולטב תורדסמ תורכומ תויומד לַע
 תחפשמ" אוה הרדסב ןושארה קחשמה
 ..."ינומדק

 ,תישאר ?םישדחה םיקחשמב דחוימ המ

 ופרוצי םהילאש םיביהרמ היצמינאו הקיפרג
 החיטבמ סמייג גאב ,תינש .תירבעב תוארוה
 היהת אל האצוהה" .םייממע ויהי םיריחמהש
 ".ףהב דומעל ולכוי םינוקהו דחוימב הלודג

 ?םיסוריווב ןכתסהל המל זא

 תכרעמה ישכורל האלמ תוליעפ

 ודנטנינ לש השדחה

 ודנטנינ לש השדחה תבלושמה תכרעמה

 ץופקל םייביטרופסה םיד\/12-ל תרשפאמ

 תטרופמ הבתכ וארק !בשחמה יקחשמב גלדלו

 !וז תרבוח לש 26 דומעב

 ודנטנינ לש םיאלפה חיטש

 !םיידי ילב זונצראב שדח

 וחתיפ טבי תרבח לש יאפיחה ףינסב
 בשחמ תלעפה תרשפאמה הנכות םינעדמה

 הנכותה .וילא רבדל קר ךירצ 7 םיידי ילב
 יעוטקל תויעב רול ידכ הננכות השדחה
 הניחבמ םילבגומש םירחא םישנאו םיידי
 םהידיש ,םיחתנמ םיאפור ,לשמל - תיסיפ
 ןפוא לכב םה ךא הדובעה תעב תוקוסע
 .םיבשחמל םיקוקז

 םיידי ילב םיקחשמ רבכ ואצי יתמ
 !שי רבכ ודנטנינ תכרעמל ?[(- יבשחמל

 עגופ יתמ !םיסוריול הנשה חול

 ?סוריו הזיא

 תושיגפ ןמוי" םג הזל אורקל רשפא
 םימיב םיכמש םיסוריו םימייק ..."םירטסיהל
 .תבשו ישיש ,ישימח השילש ,ינש ,ןושאר
 לכב םילעפומש םידחוימ םיסוריו םימייק
 םגו - שדוחל 13-ב לפונ ישיש םויש םעפ
 קר ישיש ימיב לעפומש (23ץ84) דחא סוריו
 ימיב הכמ ב-םילשורי !137ה וניא ךיראתה םא
 .שדוחל 15-ה ירחא םישחרתמה ישיש

 ,תבשב לעפומ דחוימב "דומח" סוריו

 םויה ...שדוחב 14-ב תשחרתמ איה רשאכ

 24-הו 18-ה ,137ה ,ינימשה ,ישימחה ,ינשה

 .םיסוריו םה םג םיליעפמ שדוח לכב

 ,ומש 92-הפוריא ,דחא סוריו וליפא שי

 תנש ךשמב לעפומש בשחמ לכב עגופה
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 וחלשו השק םי-\\12-ה ודבע שדוחה םג
 לכ לַעו םיאשונה לכב םיפיט ינומה ונל
 !קחש ,ןתמה ,ןוכיה ?םינכומ .םיקחשמה

 (רתיה ןיב) ונל חלש תוערמ גרבנירג זר
 :םיאבה םיפיטה תא

 עסמו סנו'ג הנאידניא
 :ןורחאה בלצה

 ךילע עיבגה ןמוי תא תחקל ידכ =*
 רדחב ןחלושה לעש תוריינה לכ תא חותפל
 ,ךלש דרשמה ירוחאמש

 הנומתה תא ירנה לש תיבהמ חק =*
 קבדה ריינ תסיפ תאו ריקה לע היולתש
 .הירפסה ירוחאמש

 תנצנצה ךותל רבדה ריינ תא סנכה א
 .ךלש דרשמה ירוחאמש רדחב

 לש ורדחב) דמושה לש בלכל ןת *
 .חבטמהמ תחקלש רשבה חתנ תא (לנולוקה

 ךממ שקביו ךתוא סופתי לנולוקהשכ *
 ןשיה רפסה תא ול ןת - עיבגה ןמוי תא
 .ירנה לש ורדחב הבתכמהמ תחקלש

 :/[גתוּג6 \[3תפוסת

 םיאצומש םליפה תא חתפל רשפא *
 תסנכה ידי לע תיבל ץוחמ תוגרדמה דיל
 ךשוחה רדחב הנוכמל וידה תגופס תילטמה
 .(תאז תושעל לוכי םלצה לקיימ קר)

 גרוסה תאו ךסומה תא חותפל ידכ *
 רדחב תויומדה תחא תא ןמאל שי ץוחב
 ,רשוכה

 שי ואידיווה יקחשמ תא ןקתל ידכ *
 ותוא ביצהלו הדובעה ילכ תא דראנרבל תתל
 םרז תא קתנל זאו םיפושחה םיטוחה דיל
 .דחא דלי תרזעב למשחה

 ( וגו
 :0[ זץמה

 לטורט ריעב יברעמ ןופצ יכה רדחב *
 תחקל ןתינ ותוא םיגרוה םא .ןהוכ שי
 .שדקמה תא חתופש חתפמה תא היווגהמ

 םסוקו דחא ריבא תוחפל ךתא חק *
 לש םיינויח םיקלחב םעויסל קקדזת .דחא
 .הקתפרהה

 ,םירגואה סיסבב רקבל יאדכ =
 .ךשמהב ךל רוזעל םילוכיש
 תא ונל וחלש בייט רורדו רינ ליג
 קחשמל םיאבה םיפיטה

: 167065*"-* 4 
 ,ריעבש הינסכאב ןושיל רשפא <

 .ריזנה ירנה לצא וא הנראב ,הוורואב
 ותיבל ךומסב םיאצמנ יוקישל םימה *

 .ירנה ריזנה לש
 תוטטושמ תוצלפמב עקתיהל אל ידכ יא

 רייצל ץלמומ ,םירתוימ םיכוביס עונמלו
 .תוצבשמ ריינ לע הפמ קחשמל
 תא ונל חלש ןויצל ןושארמ רלסקו ףסא
 קחשמל םיאבה םיפיטה

 :166 \[3ה

 ןוטסקארב לרנג לש ןופלטה רפסמ א
 .ךלש ןוראבש הפילחה לש סיכב אצמנ

 ,ןוגטנפב ךורדתה רדחמ אצת רשאכ *
 טבהו ךלש תוהזה תדועת תא רמושהמ חק
 בשה .רחא והשימל תכייש איהש הלגת .הב
 תא ונממ לבקתו רמושל הדועתה תא
 .ךלש הדועתה

 םא םינוחרקה תא רובעל לכות =
 רוגס לגעמב היזולטה תא ליעפת
(5171). 
 אוהש) הווקת חתפמ רלשיט לאכימ
 תא חלש (הלאש םוש ילב ,יתימא \?7
 קחשמה אשונב אבה עדימה
 :"קירוטסיהרפ"

 .םינטקה םירוציהמ רטפיהל השק א
 זאו ובשיש דע טובנה תרזעב םתוא הכה
 !םהילע ץופק

 ,ךלש הציפקה רשוכ תא ריבגמ ץיפק *
 רשפאמ בלצ ,םיטובנ השימחל לוקש שיטפ
 לכ תא תצצופמ הצצפ ,סונוב תליספ
 ןמז תא לידגמ ןועשו ךסמבש םירוציה
 .קחשמה

 לכוא אוצמל (םימעפל) רשפא =<
 תלד לע זמרמ הרעמ ףוסב טלש .תורעמב
 .(הרהנמה ףוסב) תפסונ

 רבד לכ לע רובעל ךל רשפאמ ןגמ דא
 לע לעופ אל ןגמה .תוינש 20 ךשמב אוהש
 .םימו תוליפנ
 אוה .תולילו םימי השק דבוע עבג ינוי
 וישכע דע קחשמה תא תנעפל הסנמ
 םכותמו ,םיפיט הנומש הליג אוה
 :םיאבה תשולש תא איבהל ונרחב

 :םיפוקה יא
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 תא הק ןטקה יאל עיגהל ידכ =*
 .ודווה תמסוק לש התיבמ תלוגנרתה

 תינמוא לש התיב תא אוצמל ידכ א
 .תונחה לעב תא לואשל ךירצ תוברחה
 התיבל וירחא בוקעל ךירצ אצוי אוהשכ
 .רעיה בלבלש

 הלוחכה הניפסה תא תונקל ידכ *
 .רתווי אוהש דע ןטס םע חקמתה ,ןגעמבש
 םיפיט תרדוסמ הרוצב סיפדה ןריב רוא
 םעפה םכל רפסנ .םיטסווק !!ינומה!ָול
 לע קר

 :5 טסווק גניק
 לדגמל תלדה תא חתופש הטמה -=*

 .יאודבה ןשי ובש להואב אצמנ
 אוה .(גלשה ירהב) לוכאל רשנל ןת =*

 .ךשמהב ךל רוזעי
 ךירצ הפשכמה לש רעיהמ תאצל ידכ *

 תא ךופשל ,םייניע וב שיש םוקמל תכלל
 .םימולהיה תא וילע םישלו קבדה

 תתל ךירצ רעיב תאצמש לונה תא *
 הבובה תא ךל ןתי אוה .(קחסוזחש = םונ) םונל
 םיעוצעצה רכומל הבובה ןת .ודכנ לש
 .גלש תלחזמ תרומת ,ריעבש

 הרעמבש לטסירקה תא רובשל ךירצ *
 !שיטפ םע -

 תונמדזה דוע ךל ןתת גלשה תכלמ =*
 .לבנב ןגנת םא

 תאצמש בלה תא הכובה ץעל ןת *
 .הכיסנ תרוצל רוזחי ץעה .רעיב
 םיפיט חולשמל רתויב תירוקמה ךרדה
 םתוא חלשש - לקד ןתנוי לש התיה
 היגטרטסאה תא םכל הלגנ !סקפב
 קחשמל המיאתמה ,האבה

 " :פתססקץ
 .חק .הנולמל ךל - קחשמה תליחתב *

 .(5 שקמ) בתכמ בותכו הביתכה תנוכמ תא
 חלשי אוה .ןוארב ילר'צל בתכמה תא ןת
 הליבח ראודב לבקתו אודה תביתב ותוא
 ןוארב ילר'צל לכואה תרעק תא ןת .תישיא
 .לכואב התוא אלמי אוה - קחשמה תליחתב
 ךמצעל ףיסוהל ידכ לכואה תא לוכא
 .תודוקנ
 החמומ ,ןויצל ןושארמ טיברש יש
 תא ונמע קלחמ ,/6: ימאותב םיקחשמל
 :אבה עדימה

 :1וחש 0[ 116 636
 שיגמ ךתא קחשמש ןקחשה רשאכ =*

 .ול ןימימ םיכלוה םא רתי קזח שיגל רשפא
 ץוחלל ךירצ ריוואב רודכה תא ףיעמ אוה םא
 רתוי הקזח היהת השגהה .התחנהה שקמ לע

 רסח ךתאש ןקחשה היהי השגהה רחאל)
 .(ןיטולחל םינוא

 :[ ,סוא 10וא

 לע םילכתסמ אל םיטפושה רשאב *
 ךישמהלו 11 תכמ תתל רשפא שרגמה
 לכויל וביריב טעבי ןקחשה .הילע ץוחלל
 .הערפה אלל ותוא תוכהל
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 קחשמה תא קדב דלפ רימע
 תודבועה תא אצמו ;ז11"6ו(0זוא
 :תואבה תוניינעמה

 ,ינאידניאה טבשה שאר תא הכה =
 .ןושארה ךסמב

 .םימל לופיתש ידכ - םיגדל עיגתשכ *
 .הצפקמה ךרד הרזח הלע .לכואה לכ תא חק

 .םיצפוק םהשכ םיגדל תחתמ רובע *
 ץחה לע ץחל - ןולבה תא חקיתשכ *

 אל םא .יוצרה ןוויכה לעו הלעמ הנופה
 אל - קסרתת הלעמ הנופה ץחה לע ץחלת
 ..:םיענ

 בוטה ילכה אוה ןבאמ יושעה ןזרגה א
 .רתויב

1,)()\1: 

 םיפיטה תא ונפסא קוחרה ןופצהמו
 םתדובע ירפ ,1.02081 קחשמל םיאבה
 :קיניו יבצו ןורי לש

 תיבל לויט בייחמ הלילה תיאר םסק *
 יאדכ םש ,ךומסה רעיל זאו םיצוקלו תורבקה
 .םירוחה לכ תא קודבל

 תא עומשל ךירצ ,ודנרוטה דיל ,םיב א
 .הפוסה לא ךופה ותוא ןגנלו בוביסה םסק

 ליעפהל שי וטלבי אל םישבכהש ידכ *
 .העיבצ םסקה תא םהילע

 תא ןגנל ךירצ הרעמהמ םיאצוישכ *
 תא רשייל ידכ ,(ךופה) בוביס םסקה
 .תוגרדמה

 ונל חלש קרב ינבמ ימלשורי יסוי
 :היסטנפה בתוכ רובע אבה פיטה תא

 לש התיב דיל אצמנ ךובמל חתפמה *
 .סילא

 עדימה תא םג חלש ימלשורי יסוי
 :2 קינולטסק יקחשמל אבה

 ףפוכתה .קוצ שי תשק רהנל לאמשמ *
 לכ תא לבקתו םודאה שובלמה םע ודיל
 .םיטושיקה

 :(דהתו6 0

 רודמב םג ותוא ושפח) דלפ רימע

 תא הלגמ (!םימאותל םיפיטה
 :םיאבה תודוסה

 ןתינ יעיברה בלשב :5%916 סז 1[כו6 דא
 לע הציחל ידי לַע תורוניצה ךותב רובעל
 8 שקמה

 קחשמה תליחתב :(2ג0016'% )681 א
 תחא תא שקהו קגפפשסזש תורשפאב רחב

 :תואבה תואמסיסה
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 ,ק\(א14א :הינש די יוב-םייג תוטלק *
 5וזואסז ,ת16וגמאע /\]וטמ ,16 טתופתטז
 , 5106 סטאטו ,א1ו58וסמ 30 גז
 ,וכטטט]6 [כזגפסה ,(-ט%חוסו(ּבחא ,()טגהה

 יבוקל ונפי םיניינועמה .\אסז6 טק
 .צ"החא ,03-221775 ןוסבוקעי

 (דבלב םישדוח 8) ל"וחמ ודנטנינ תכרעמ =
 תידוקמ הטסק + םיקיטסיו'ג 2 + חדקא -
 .ח"ש 300 - ריחמ .םיקחשמ 2 תלעב
 .052-986230 ,הננער ,ןמרוק ןורוד

 500 .םיקחשמ 5 + הגס תכרעמ הריכמל *
 .067-372325 7 לט ,ידע .ח"ש

 4 + ןייוצמ בצמב הגס רוכמל ןיינועמ *

 5םססונתט ,(10166ת /\א6 :םיקחשמ

 .541[ג [1טת1 ,[1גתש ()הת ,א1גזא%חוהה

 ,יעור .ח"ש 655 ריחמב ,רוא חדקא +

25, 

 םיטקסיד + יס 11 לפא בשחמ רוכמל הצור *
 .הלועמ בצמב דבלב ח"ש 600 ריחמב
 .04-768754 .לט ,ןיקצומ .ק ,קודצ ביני

 לש אלמ-אלמ םיזמר רפס הריכמל =*
 .03-324565 .לט ,ליג ."3 טסווק סייפס"

 לש םידוקה לכ תא רוכמל ןיינועמ *
 ךסמו (םילולמנ) 1.6ההתוגחפ< קחשמה
 .ריבס ריחמב ()!ץחוקט< 623 ינועבצ

 .067-523745 ,לאכימ

 640% א[וטזס 999 6 בשחמ הריכמל *
 ,'ץניא 3.57ו 5.25 יננוכ ,ילאוד ךסמ ,א1
 רויצ תנכות + טפוסורקימ םאות רבכע
 תואיציה לכ ,וברוט 10 א111? ,סיסנ'ג לש
 .5404414 ,ןורוד .בהזה ןזרג קחשמהו

 רוחש קורי ךסמ ,13א1 םאות הריכמל *
 ,םישקמ 84 תדלקמ ,%640 ןורכיז ,(<(4
 600 7 [46581 + וברוט + 5.25 םיננוכ ינש

 .037-291835 ,ביבא ןר .ח"ש

 3.5 ןנוכ ,18א[ םאות בשחמ הריכמל א
 .תופסות + 60 ינועבצ ךסמ ,'ץניא
 .(ברעה תועשב) 0379317310 ריפוא

 ₪ -30כ

 רינ .ןוסגמל םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ =*
 ,ןויצ תרשבמ ,99 םירה ףונ ,טנמאיד
 .90805 דוקימ ,םילשורי

 4 + הלועמ בצמב הגס רוכמל ןיינועמ *
 ריחמב (א/סהט 506טסז םהיניב) םיקחשמ

 .הוקת חתפ ,0379316714 ,ריפכ .האיצמ

 ירוקמה "477 2" קחשמה הריכמל =*
 .הלועמ בצמב (!הזיראו תרבוח ללוכ)
 ,םייו ןתנוהי .ח"ש 50 :ריחמ
2-1 

 תכרעמ רוכמל ןיינועמ גרבנטור ריפכ *
 .דואמ ריבס ריחמב םיקחשמ עברא + הגס
 .9316714 (\\ סז|4 506001 ללוכ)

 ךסמ ,18א1 6 םאות בשחמ :הריכמל א
 וא 03-9364538 .םישקמ 102 ,((
 .ינברהש ליגי תא שקבל 8

 אלפה דלי ,קתרמ הגס קחשמ הריכמל *
 ,קפוא יבוק .ח"ש 100-ב קר ,2
 תועשה ןיב קר לצלצל אנ .7
0. 

 דבלב דחא קחשמ תונקל ןיינועמ ינא *
 80 ריחמב ,יובמייגל םיאבה םיקחשמהמ
 ,תויזוורב תודגא ,לטסק ליוגרג :ח"ש
 תחפשמ ,הינוולטסווק ,ןוקרדה תרואמ
 ,ןד .םינולבה דליו ןוספמיס
7 

 + החוטש תידי + הגס תכרעמ הריכמל *

 רפע .ח"ש 800 .םיקחשמ העבש + חדקא
 .03-343257 ,גירש

 לקיימ םע) ירורהס קחשמב ןיינועמ =*
 ,תימע !םלשל ןכומ .(ןוסק'ג
 .16721 תועשה ןיב ,9

 םע 18%[ םאות בשחמ תונקל ןיינועמ *
 .03-499253 ,לייא ,\/0:4 ךסמ

 + םיטקסיד 8 ,4 טסווק גניק הריכמל *
 ,תירבעב הלעפהו הכרדה תרבוח
 הפלחה וא ,ח"ש 45 תרומת ,הזיראב
 בינ ."1.00%1" ירוקמה קחשמה תרומת
8, 

 + תילסרבינוא ודנטנינ תכרעמ הריכמל =*
 תופסונ תוטלק 9 + הזיראב 1 וירמ תטלק
 טירטס לוו ,3 וירמ ,הינווליסק ,וו ה'ז הד)
 בינ .דבלב ח"ש 1000 תרומת - דועו
8, 

 3 + השדח ודנטנינ תכרעמ הריכמל *
 .798911 ימר .תוטסק

 יא

 םיכובמ תצובק שפחמ 1 הגרדב ףלא
 ,9 םולשה ,ןריב וא .הליחתמ םינוקרדו
 .0527952994 .לט ,אבס רפכ

 ירפס ,ליחתמל 8.2 תכרע הריכמל

 ביני .1-2 ןוקרדה חמור ירפס ,1-3 ףושיכ

 .0527457482 ,רבמא

 םיכובמ יבבוח םע בתכתהל ןיינועמ
 הקתפרה יקחשמו םיטסווק ,םינוקרדו

 [גחוג6ט-ל םידוקה תא יל שי עגרכ
 לא בותכל ןמזומ עקתנש ימ . /[3מפוסמ
 חתפ ,א10 ינוחמש ףסא ,רלשיט לאכימ
 .49534 דוקימ ,הווקת

| 

 ,א/7 םילקדה ,קילאיב תירק ,ולש ןולא
 םע בתכתהל ןיינועמ ,27000 דוקימ
 .ב.מ.ר יקחשמ אשונב 10 תונב-ינב

 (סולכטסכוא ןרוא ץועיו ייקבסיפ לייזא תזאמ .8 רפסמ ץרפ

 / ,ראשנש שכב .עק חק
 6 ףרשמ אלע קלה

 . |יובעב

 / רע לועתה ןוטלישה רתבה ךוא זחא
 קיח יגר והלמע ,תורעיה . רוח4א> רדסה וש"

 :.השע* יגיע רשי< שזו
 | .סיונופ ,תודעו רקכו ןויצ םיכמ)ג קתש לכ

 או"

 | קמ ןעה פלה תוקע ה -..ןבמה
 .-. וא אלל דכל +> ,תבל5 ןכוטמ
 .ןזוכ ויד בכיכס> תרבעַש ךלומ

 יתש 23/0 | ,כרעה
 7008 ;הוומקזכ תו דמג

 .-גוועקש םשל ןוגזוש)
 2.תוכקיק> | תאני

 תיעכ> לפטל לכט>
 ךכו ,דיזנ תילו ,תוח)

 .ךילא תענה

 . ות ךמגע .תואצ קיסחת ..

 ..פתל דזמא דוק קר ש'

 לש ותיב , אהל תיגר ןוטכל + עת ומז

 כזה .טיתיעפ - פח קפד .קואןכולוטלב-

 .,גוט ךכ לכ עמוש אל



 | | 7 .המעזמכ- ךתח'לפה 5> רד לר)א תוכיריב-

 | דוה . - וו ו / ו 9 " , ל 2 | | | עגכש -(%'3כ ' תי ב | וגתחאועצה תחת אצמת הבשה רשאכ | ה ו - ו 4. רהזנ צו ְי 2 . , חוטב- דתו' הככה ריקי הכלממכ- במה
 ,"ךתומרמ / שו ישו | | ..תוגמדזהב .תוצ ל3 [ >> | .תורישב- ןאכ

 | ויקש הע התו תעד "וו | | - / 1
 ידמ ןתפתוש .'זמ [כוסקכ אה |

 שי . ידמ בה חכ לעכו [

 | | ודימו , ץפגב תא קל
 ,סומפר , הגאד 5% % -: *2

 ,הגבסל עדו א
 הקוקז הכלממה לא

 יכלו כה .תוחוכ ל ָךדעצ5 -

 קה .תהצ םח  .ויתונשב-
 תיאעת התוצע חוטכי ךומס 0

 ...יטשמ לע |

 / | ,(תלעת דוה
 עודי ו לכ .דעה ומעט דמעש תאוקל לובי .תוקודי וללפ תוארה ₪ ר 4

 .תוקת' .ןתוטלחהו ןוכועמכ- .תוזזקלג , ךלמ5 / 2 | 4 - 0% |
 / ָך " ו רעל ול קרו | 1 0 = - יגועה לתכ ,' בכמ , .תזוא ריע> (0ר הגשי

 .ומע וימעטו | [/// 14 0 ד ד
 | .תוונלחה , ןנמוטלמהש תוטב- \ | [ / | מ 8 היהש דלי ידי אעמ) אוה ... ןעדיב שא

 -.המה מכת 3 /,; ." | .םשל נעגהש ,תעב- ה.תיכ.>
 ךוווד דק קש טלאו | 5 ְי | | ה שינג רעעה ותואש מנהל ריבס דוקי י5 שי
 . לק דיקצזב דימוע הל , דא יי גנ ךל עד יו ךיעהל צור = ו ו! | ביל + / - י ₪7 0/0 | אז ב ₪ | !וגא'ב- .תעב

 ךרע- לעכ- ,תויפל לולאה דכד רסחו לכ- רזה ךוי : יא ְךכיִנ
 ְ .ד ה 2- | הצסנק תאו לשושכל ץודמ

 וביגו"'בתה לגש =! ר תב. דקה
 ו ידי ב- תויבל שטיכ'צו

 ?תוול םידככ כ- תטקו וו

 וגוש ₪ עגל א , למ ןכ |

 ,החאעה תחת טידיכש ןויילתה ייצגמכ , נ'נכדזב.
 ,לרגא \ ד וןישקכ 5

 , .תפועה תו קכת ךל - % ,ונועמה תא ןהפל .תטמדזת ךל *' ו עמ ןיל> שוש טה
 רודלטל אהל .יגיילע | / | . רק , סמל | 4 | 7 | / \דליה .חא/.- ןןילדמ חש י5 כו רואל דימ / | ויל עגה וו קנטיה ל לגו

 ודע א \ יו רי הזכב-

 !יושעכ .א4< הד

 -תועט שוק = עא
 ! םי"זבעפ

 ואטמולוטרב :האכה סעפכ



 לע ססובמה הז קחשמ
 'קדוסה" יטרס חררס
 יקחועממ דחא ויה
 םיביהרמה חתואקתפרהה
 תוביהרמ חוניצס .ואציש
 יויו יט ווי

 ד ככ ד ל נמו

 המועש םעה תדנא

 היחתל המק דוה ןיבור

 אציש ביהרמ קחשמב

 ווב ו

 לוג ותומד תא םלנל

 ויתומחלמב דוה ןיבור

 ולו

 .הקיפרו לש בוליש

 רחבו .הקחפרהו הקיסומ

 םיפיה םיקחעמה דחאב

 .הוורחאל ואציש

 העודיה חתמה תרדיסמ וורחאה 8

 תוריקח בלשעמ .טסווס<=
 | ו
 .םיבבוטמו םימבחותמ םיטצמאב שומישו
 .ופוד יאצו' הקיטומו הקיפרג גיצמ קחשמה

 יתרמוטמ רומלומיסכ ב"הראב שמשמ
 .םיבבוסמ םיעטופ תוריקח חונעיפר

 1" ומ


